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Abstrakt  
Kirurgi och strålbehandling av gynekologisk cancer kan orsaka fysiska förändringar 
som blödning, reducerad lubrikation, sköra slemhinnor och infertilitet. Forskningen 
har visat att cancer patienter önskar information kring sexualitet. Detta gav anledning 
att tro att kvinnor behandlade för gynekologisk cancer har större behov av 
information kring sexualitet då behandlingen innebär ingrepp på genitalierna. Syftet 
var, att genom en litteraturstudie baserad på kvalitativa och kvantitativa artiklar, 
beskriva kvinnors uppfattningar kring sexualitet efter behandlad gynekologisk cancer. 
Resultatet grundades på 11 vetenskapliga publicerade artiklar som analyserats och 
sammanställts. Många kvinnor behandlade för gynekologisk cancer upplevde 
dyspareuni, minskat sexuellt interesse och rädsla kring samlag samt att cancern skulle 
återkomma. Sexualiteten påverkades negativt av fysiska förändringar och strålning 
verkade orsaka mest fysisk skada. Information rörande sexualitet tycktes förbereda 
kvinnorna på eventuella biverkningar efter behandling men vårdpersonalen gav inte 
alltid adekvat information. Vissa kvinnor som levde i ett partnerskap fann det svårt att 
tala om sexualitet och var rädd att bli lämnad då de inte kunde tillfredställa partnern 
sexuellt. Samtidigt ansågs partnern som ett viktigt stöd. Slutligen antas det att god 
information till både kvinnan och hennes partner skapar en bra grund för en 
fungerande parrelation samt underlättar kvinnans hantering av sjukdomen, behandling 
och eventuella biverkningar.  
 
Nyckelord: Information, Litteraturstudie, Omvårdnad, Parrelation, Stöd 
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BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    
Genom tidiga kontroller och bättre behandling har överlevnaden för samtliga typer av 

cancer ökat konstant sedan början av 1960-talet (URL 2). År 2006 visade statistiken 

att 2883 svenska kvinnor drabbades av gynekologisk cancer (URL 3). De olika 

behandlingsformerna, strålning och kirurgi eller en kombination av dessa påverkar 

kroppen genom förändringar i anatomin och/eller förändrad eller utebliven 

hormonproduktion. Kirurgisk behandling vid livmodercancer, äggstockscancer och 

livmodershalscancer medför anatomiska förändringar i vaginan som i sin tur kan ge 

sexuell dysfunktion (Bergmark, Åvall- Lundqvist, Dickman, Henningsohn & 

Steineck, 1999; Gamel, Hengenveld & Davis, 2000). Problem med minskad 

lubrikation1 och elasticitet, blödning under samlag, förändrad orgasm, förkortning av 

vaginan och djup dyspareuni kan uppstå efter kirurgisk behandling (Gamel et al., 

2000). 

 

Hormonproduktionen kan påverkas och då framförallt vid salpingo- ooforektomi2, 

vilket bidrar till svettningar, vallningar, sköra slemhinnor och sömnstörningar 

(Carlsson, 2007, s.179). Om äggstockarnas östrogenutsöndring upphör sker en 

successiv atrofi3 av slemhinnorna i vaginan (Bergmark, Åvall- Lundqvist & Steineck, 

2000). 

 

Cancer som sjukdom och biverkningar efter behandlingen kan ge upphov till psykiska 

och psykosociala påföljder som i sin tur ger negativ inverkan på sexualiteten. En 

studie omfattandes 606 kvinnor i Sverige som drabbats av gynekologisk cancer 

visade att 57 % av patienterna kände någon form av begränsning eller förändring i sin 

sexualitet (Bergmark et al., 2000). Både kvinnans självbild och könsidentitet kunde 

påverkas om delar av könsorganet blev bortopererat (Carlsson, 2007, s.176) och vissa 

kvinnor kände sig oattraktiva, mindre som en kvinna och beskrev att deras sexliv 

upphört (Gamel et al., 2000).  

                                                 
1 Fuktning av slidans slemhinnor 
2 Operativt avlägsnande av äggledare och äggstock på en sida eller båda sidor 
3 Förtvining av kroppens vävnader eller organ 
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Bergmark et al. (1999) har funnit att kvinnor som blivit behandlade för gynekologisk 

cancer upplevde bekymmer till följd av låg libido och kvinnor i fertil ålder blev 

känslomässigt påverkade då behandlingen medförde infertilitet. Kvinnorna har 

beskrivit rädsla inför att förlora sin partner om det saknas en sexuell relation mellan 

dem till den grad att de haft samlag trots att de inte känt sig redo (a.a.).   

Sexualitet är ett komplext begrepp som i denna studie definieras på följande sätt: 

 

“Sexuality is a central aspect of being human throughout life and 

encompasses sex, gender identities and roles, sexual orientation, 

eroticism, pleasure, intimacy and reproduction. Sexuality is experienced 

and expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, 

behaviours, practices, roles and relationships. While sexuality can include 

all of these dimensions, not all of them are always experienced or 

expressed. Sexuality is influenced by the interaction of biological, 

psychological, social, economic, political, cultural, ethical, legal, 

historical, religious and spiritual factors” ( URL 1). 
 

Hordern och Street (2007) beskriver kvinnors olika upplevelser kring erhållen 

information, studien visade att cancerdrabbade patienter önskar individanpassad 

information kring intima och sexuella förändringar relaterade till cancer. Samma 

studie beskriver att två utav 32 vårdgivare var bekväma att diskutera intimitet och 

sexualitet med patienten som en del i den övergripande kommunikationen. Gamel et 

al. (2000) delar in behovet av information i tre faser; vid diagnostisering och 

behandling, vid tidigt tillfrisknade och första samlaget samt vid uppbyggande av 

sexlivet.  

 

Studien som genomfördes av Hordern och Street (2007) menade att patienter med 

cancersjukdomar önskar samtal och kunskap kring sexualitet (a.a). Troligtvis 

upplever kvinnor som blivit behandlade för gynekologisk cancer ett större behov av 

information kring sexualitet och fysiska förändringar, då behandlingen innebär ett 

ingrepp på genitalierna. Intresset för ämnet uppstod ur tanken att sexualitet kan vara 

ett genant ämne för sjuksköterskan att diskutera vilket kan medföra att patientens 

behov av bland annat information inte tillgodoses. Vi menar att sexualitet är en aspekt 

av att vara människa samt en identifikationsaspekt. Människan kan identifiera sig 
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genom bland annat könstillhörighet, sexuelläggning och samlevnad. Utifrån detta 

ville vi undersöka kvinnors upplevelser kring sexualitet efter behandlad gynekologisk 

cancer. God omvårdnad innefattar möjligheten att samtala om känsliga och intima 

ämnen, och vård som ser på hela människans upplevelse av en sjukdom/problem 

främjar förmågan att hantera sjukdomen. Vi vill undersöka vilka faktorer av 

sexualiteten som berörs i ett steg mot förbättrad vård. Eftersom fler överlever cancer 

(URL 2) bör omvårdnaden efter diagnos och behandling tydliggöras för att kunna 

möta kvinnornas behov.  

 

SyfteSyfteSyfteSyfte    
Syftet med studien var att beskriva kvinnors uppfattningar kring sexualitet efter 

behandlad gynekologisk cancer. 

 

FrågeställningarFrågeställningarFrågeställningarFrågeställningar    
• Vilka faktorer påverkar sexualiteten efter behandlingen?  

• Hur tillgodoser sjukvården kvinnornas behov av information och stöd kring 

sexualiteten efter behandling? 

 

MetodMetodMetodMetod    
Resultatet grundades på en litteraturöversikt baserad på 11 kvalitativa och 

kvantitativa artiklar som påträffats genom databassökning mellan perioden 4/9-16/9. 

En litteraturstudie innefattar; problemformulering, besvarbar frågeställning, planering 

och upplägg, litteratursökningsstrategier, val av vetenskapliga artiklar/rapporter, 

värdering och kvalitetsbedömning, diskussion av resultat samt slutsatser (Forsberg & 

Wengström, 2003, s.31). De kvalitativa artiklarna avsåg att beskriva kvinnors 

uppfattningar av sin sexualitet efter behandlad gynekologisk cancer och de 

kvantitativa artiklarna användes för att förstärka de kvalitativa artiklarna.  
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En litteraturöversikt kan med avsikt vara grund för fortsatt empirisk studie och 

omvårdnadsforskningens starka tillväxt medför ett behov av att sammanställa 

existerande forskningsresultat för att kunna använda dessa i praktiken (Forsberg & 

Wengström, 2003, s.20,25).   

    
LitteratursökningLitteratursökningLitteratursökningLitteratursökning    
Sökstrategier innefattade sökningar på databaserna; PubMed, Ebschost, Science 

Direct, Google Schoolar och Blackwell Synergy. Mittuniversitetets bibliotekskatalog, 

Mima, har använts för att få tillgång till olika e-tidskrifter. Artikelsökningen utfördes 

genomgående på engelska. Manuell genomgång av referenslistan i resultatartiklarna 

resulterade i ytterligare tre artiklar.  

 

Sökord: sexual support, gynaecological cancer, sexuality, late treatment, nursing, 

support, QOL, specialist nurs*, experience, communication, information i olika 

kombinationer. Tabell 1 visar de artiklar som hittades genom databaser/tidskrifter. 

 

 

Tabell 1, Artikelsök 

Datum Databas/ 
tidskrifter 

Sökord Antal 
träffar 

Förkastade  Antal 
utvalda 

Anv. I resultat 

4/9 Blackwell 
Synergy 

Gynaecological 
Cancer, Sexuality, Late 
treatment 

3st * 1st 
** 1st 
*** 

1st Burns et al. 

4/9 Blackwell 
Synergy 

Gynaecological 
Cancer, Sexuality, 
support, Nursing  

13st * 8st 
** 1st 
*** 3st 

1st Juraskova et al.  

4/9 Ebschost Gynaecological 
Cancer, Sexuality, 
Information 

6st * 5st 
** 
*** 

1st Bourgeois- Law 
& Lotocki. 

4/9 Ebschost Specialist Nurs*, 
Gynaecological cancer, 
QOL 

5st * 4st 
** 
*** 

1st Maughan & 
Clarke. 

4/9 Science Direct  Experience, 
Gynaecological Cancer 

47st * 41st 
** 3st 
*** 2st 

1st Booth et al. 

5/9 International 
Journal of 
Gynaecological 
Cancer 

Sexuality 11st * 6st 
** 2st 
*** 1st 

2st Kylstra et al. & 
De Groot et al. 

16/9 PubMed Gynaecological 
Cancer, Sexuality, 
Communication 

2st * 1st 
** 
*** 

1st Stead et al. 

* Antalet förkastade efter läsning av titel 
** Antalet förkastade efter läsning av abstrakt 
*** Antalet förkastade efter kvalitetsgranskning 
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Sökorden gjordes dessutom om till MESH-termer, se Bilaga 3 för att finna ytterligare 

3 nya artiklar som styrker resultatet. Ett antal artiklar som framkom genom denna 

sökning har redan använts i resultatet, medan några artiklar inte var tillgängliga via 

Mittuniversitets Bibliotekstjänst. Sökningen från Journal of Gynaecological cancer 

gjordes ej om som en ny sökning i PubMed då sökordet var begränsat till Sexuality 

vilket hade resulterat i för många irrelevanta träffar. 

 

De tre nya artiklarna visar att sexualiteten blir förändrad, att det finns brist på 

information och att förhållandet har betydelse för sjukdomen. Begränsningen gjordes 

till PubMed och det finns ingen artikel som visar på direkt nytt resultat.  

 

UrvalUrvalUrvalUrval    
Artiklar på svenska eller engelska som innefattade kvinnor över 18 år med behandlad 

gynekologisk cancer samt artiklar från olika länder i västvärlden inkluderades. 

Artiklar om mäns uppfattningarr kring kvinnlig gynekologisk cancer exkluderades, 

likaså artiklar som enbart belyste vulvacancer eftersom det är en ovanlig cancertyp 

som främst drabbar äldre kvinnor. Artiklar som inte valdes till resultatet förkastades 

efter läsning av titel, läsning av abstrakt eller slutligen efter granskning.  

 

Granskning och värdering av artiklarna inspirerades av Forsberg och Wengström, 

(2003, s.89-102, 152, 186-200) samt av en korrigerad granskningsmall av Carlsson 

och Eiman (2003, URL 4). Bedömningen av artiklarna resulterade i en gradering I-III, 

där grad I avser hög kvalitet och grad III avser låg kvalitet. Artiklar med kvalitetsgrad 

I och II valdes till resultatet. Bilaga 1 ger en översikt av de utvalda artiklarna till 

resultatet. 

    
AnalysAnalysAnalysAnalys    
De kvalitativa artiklarna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys som enligt 

Lundman och Hällgren- Granheim (2008, s.159) tolkar texter.  

Texter som frambringar synliga mönster kallas manifest innehållsanalys (Granheim & 

Lundman, 2004).  
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Med fortsatt inspiration av Granheim och Lundman (2004) genomlästes artiklarna 

utifrån frågeställningarna ett flertal gånger för att få en helhetsbild. Därefter valdes 

meningsenheter som motsvarade frågeställningarna ut och översattes. För att öka 

trovärdigheten (credibility) användes meningsenheter som endast beskrev ett fenomen 

i samma textstycke. Sedan kondenserades och abstraherades meningsenheterna för att 

frambringa koder. Koderna bildade subkategorier som i sin tur blev kategorier. 

Sammanställning av de kvantitativa artiklarna innebar kondensering av löpande text 

eller tabeller som sedan indelades i kategori och subkategori. I Bilaga 2, Analysmall, 

visas ett exempel på innehållsanalys.     
Etiska övervägandenEtiska övervägandenEtiska övervägandenEtiska överväganden    
De publicerade vetenskapliga studierna som utgör resultatet var granskade av en etisk 

kommitté. Artiklarna redovisades oavsett om de verifierade respektive icke 

verifierade vårt antagande om att kvinnor med gynekologisk cancer upplever 

förändrad sexualitet. Endast originalartiklar användes och översättning samt analys 

utfördes med noggrannhet för att bevara och återge artiklarnas ursprungliga budskap. 
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ResultatResultatResultatResultat    
 

        

Figur 1, Resultatöversikt 

 

Faktorer som påverkar sexualitetenFaktorer som påverkar sexualitetenFaktorer som påverkar sexualitetenFaktorer som påverkar sexualiteten    – Fysiska förändringar till följd av behandling 
Olika typer av behandling som strålning och kirurgi leder till varierande upplevelser 

av fysisk påverkan, detta exemplifieras i resultatet. 

De som enbart erhållit strålning betraktar diarré och dyspareunia följt av tarm- och 

blåsdysfunktion som de mest besvärande biverkningarna (Bergmark, Åvall-

Lundqvist, Dickman, Henningsohn, & Steineck, 2002). Juraskova et al. (2003) menar 

att strålning påverkar sexualiteten mer än andra behandlingsformer (a.a.). 

Biverkningar på sexualiteten efter strålbehandlingen visade sig som trötthet, ingen 

eller utebliven energi, förändringar i kvalitén på orgasmen och problem med 

urininkontinens (Bourgeois- Law & Lotocki, 1999). 

 

En studie på kvinnor med livmodershalscancer behandlad med kombinerad strålning 

och kirurgi visade att sexuell dysfunktion efter behandling var den mest besvärande 

biverkningen. Problem utöver sexuell dysfunktion beskrevs som dyspareunia, 

tarmbesvär, reducerad orgasm, minskad sexuell aktivitet och vaginala förändringar.  

För kvinnor enbart behandlade med kirurgi var reducerad möjlighet till orgasm och 

sexuell dysfunktion de främsta problemen (Bergmark et al., 2002).  
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Komplikationer kan kvarstå långt efter cancerbehandlingen och Burns, Costello, 

Ryan- Woolley och Davidson (2007) som kontrollerat sexualiteten på 15 kvinnor två 

till tre år efter behandling av livmoderhalscancer, visade att smärtan i samband med 

sexuell aktivitet var relaterad till blås- och tarmproblem. Studien skildrade patientens 

fysiska problem som olika och komplexa. Dyspareunia uppkom tillsynes efter samlag 

och beskrevs av många som outhärdligt (a.a.). 

 

Fatigue var ett av de vanligaste besvären efter behandling för kvinnorna i en studie 

utförd av Butler, Banfield, Sveinson och Allen (1998) som blivit behandlade för 

livmodershals- och livmodercancer och det verkade indirekt på sexuellt 

välbefinnande (a.a.). Genomgående har man funnit att fekalt läckage är ett 

återkommande problem relaterat till samlag (Bergmark et al., 2002; Burns et al., 

2007; Butler et al., 1998), dyspareuni likaså (Bergmark et al., 2002; Bourgeois- Law 

& Lotocki, 1999; Burns et al., 2007) och ett minskat intresse för samlag som i vissa 

fall var signifikant relaterade till de fysiska besvären (Bourgeois- Law & Lotocki, 

1999; Burns et al., 2007).  

 

– Parrelationens inverkan  
Butler et al. (1998) påpekar att stort stöd från familjen kan hjälpa om någon drabbas 

av cancer. En studie av Booth, Beaver, Kithner, O´Neill och Farell (2005) visade att 

förhållandet med partnern och sexuellt relaterade frågor hamnade i skymundan vid 

första informationsmötet gällande gynekologisk cancer (a.a.). Bekymmer kring 

sjukdomen var desamma för både kvinnan med gynekologisk cancer och hennes 

partner. Paren var mest bekymrade kring prognos, sexualitet och kommunikation med 

behandlingsteamet. Kvinnan påverkades dock i större utsträckning än sin partner av 

sjukdomen och upplevde generellt en större sjukdomsupplevelse och trötthet som 

inverkade på förhållandet, intimiteten och livskvalitén. Samma studie påvisade att de 

kvinnor som hade cancer i ett tidigt stadium upplevde mindre bekymmer jämfört med 

par där kvinnan hade mer avancerad cancer (De Groot et al., 2005). 
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Bourgeois- Law och Lotocki (1999) fann att kroppsliga förändringar är det svåraste 

att anpassa sig till efter behandling, följt av svårigheter att förmedla känslor till sin 

partner. Förhållandet till partnern kunde även påverkas av upplevda förändringar i 

känslan av kvinnlighet (Bourgeois- Law & Lotocki, 1999; Juraskova et al., 2003). 

Många kvinnor som befunnit sig i långvariga förhållanden beskrev en positiv effekt 

av sin partner och fysiskt tröstande av något slag skapade ett särskilt band mellan 

parterna och kunde upplevas som bättre än sex (Butler et al., 1998).  

 
” At night, if he notice that I’m awake or not feeling good, he just reaches 

out to hold my hand or something like that. That goes on all the time so 

it…I feel that’s better then sex. I think that means more than the sex itself. 

It is a special bond” (Butler et al., 1998, s.689). 
 

Vissa kvinnor har beskrivit att om dem inte kan tillfredställa mannen sexuellt, skulle 

de inte hindra honom att söka tillfredställelse någon annanstans. Det fanns även 

rädslor och osäkerhet inför samlag med partnern, men denna upptäckt var emellertid 

mindre förekommande bland dem som inom relationen kommunicerade med varandra 

och hade ett mer utvecklat sexliv före sjukdomen (Juraskova et al., 2003). Att samtala 

om känslor med sin partner visade sig vara lättare för kvinnor under 50 år (Bourgeois- 

Law & Lotocki, 1999). Många kvinnor kände att partnern var rädd att återuppta 

sexuella aktiviteter och det visade sig att mannens avståndstagande berodde på rädsla 

att orsaka kvinnan fysisk skada och smärta (Juraskova et al., 2003). Fysiska 

biverkninar efter behandling, minskat sexuellt intresse och negativ kroppsuppfattning 

har inverkan på den intima relationen med partnern (Burns et. al 2007). Problem med 

tarmen påverkade förhållandet i längden för en del kvinnor i studien och kan 

exemplifieras med;  

 
”I mean all that (bowel dysfunction) affects the relationship you have 

with your husband in the long run because you can’t  be intimate when 

you’re going to the toilet every few minutes with the diarrhoea and sore 

down below. It’s terrible really” (Burns et al., 2007, s.367-368). 
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Patienter som nyligen genomgått behandling har större besvär med förhållande till sin 

partner och övriga relationer samt kommunikation med behandlingsteamet än de som 

genomgått behandling 12 månader tidigare. Även bekymmer kring sjukdomen sågs 

tydligare hos dem som nyligen genomgått behandling (De Groot et al., 2005).  

 – Egna känslomässiga reaktioner  
Tankar på försämrad sexualitet kommer inte i första hand då sjukdomen kan vara 

livshotande (Juraskova et al., 2003). En studie utförd av Bergmark et al. (2002) visar 

att äldre kvinnor inte var lika bekymrade kring den sexuella dysfunktionen i 

jämförelse med yngre. Juraskova et al (2003) beskriver minskat självförtroende och 

sämre kroppsuppfattning i samband med gynekologisk cancer men främst bland 

kvinnor som inte etablerat familj. Kvinnor som blivit behandlade för gynekologisk 

cancer långt innan studien ägde rum minns första samlaget efter behandlingen som ett 

psykologiskt och fysiskt trauma. Juraskova et al. (2003) menar också att 

biverkningarna kan påverka kvinnans lust och den upplevda rädslan kan leda till 

känslomässig frånvaro under samlaget.  

 
”Physically I had no problems; I think most of it was dealing with 

emotional pain. There were times when I actually just detached 

myself…like at the beginning there were a lot of times I even don’t 

remember…like I just blanked myself from it, when we were actually 

having sex “ (Juraskova et al., 2003, s.271-272).  
  
Orosmoment relaterade till blåsproblem kring samlag och recidiv rapporterades av 

flera kvinnor som genomgått behandling (Burns et al., 2007). Många kvinnor 

upplevde att cancern hade inverkan på deras sexuella funktion och en fjärdedel av 

kvinnorna har känt att partnern tappat intresset för samlag (Bourgeois- Law & 

Lotocki, 1999).   

 

En studie gjord av Kylstra et al. (1999) redogör för ett resultat som skiljer sig från 

övriga. Studien jämförde en grupp kvinnor med gynekologisk cancer 12 månader 

efter behandling, med en kontrollgrupp bestående av friska kvinnor. Kontrollgruppen 

uppgav fler besvär med orgasm jämfört med kvinnorna med cancer (a.a).  
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För kvinnorna med cancer hade varken den sexuella aktiviteten eller den sexuella 

tillfredställelsen förändrats signifikant innan behandlingen eller 12 månader efter 

(a.a.). Maughan och Clarke (2001) utförde en studie av 36 kvinnor där en 

interventionsgrupp regelbundet träffade en specialistsjuksköterska, medan 

kontrollgruppen blev utan denna förmån. Resultatet visade att 

specialistsjuksköterskan positivt påverkade kvinnornas rehabilitering och långsiktiga 

anpassning. Interventionsgruppen rapporterade högre livskvalitet och mindre 

sömnsvårigheter jämfört med kontrollgruppen. Det fanns ett signifikant samband 

mellan sexualitet och sociala och känslomässiga upplevelser (a.a.). Äldre kvinnor 

kunde känna lättnad då de plågsamma symptomen av cancern försvann efter 

behandling (Juraskova et al., 2003). Endast två utav 73 kvinnor upplevde ingen 

förändring på sexualiteten efter behandling, de uppgav däremot att samlag blivit 

mindre smärtsamt och att oron för oönskad graviditet var borta (Bourgeois- Law & 

Lotocki, 1999). 

 

Information och stöd från sjukvårdenInformation och stöd från sjukvårdenInformation och stöd från sjukvårdenInformation och stöd från sjukvården    – Informationsbehov 
Tidpunkten då kvinnorna fick sin diagnos blev ett betydande ögonblick i deras liv. 

Under loppet av några minuter tog livet en chockartad vändning men trots detta 

beskrev kvinnorna att de behöll ett visst lugn. God information från vårdgivare 

hjälpte kvinnorna med gynekologisk cancer att känna sig mer trygga och deltagande i 

vården (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 2003). Vissa kvinnor kände rädsla och osäkerhet 

inför cancern, om den gick att bota eller skulle återkomma. Rädslorna omfattade allt 

från diagnostisering, behandling, biverkningar, kontakt med vården och till döden 

(Butler et al., 1998).  Bourgeois- Law och Lotocki (1999) beskriver att 43 av 73 

kvinnor upplevde att de fått lite eller ingen information om möjliga biverkningar som 

kunde påverka sexualiteten och att hälften av de övriga var nöjda med informationen 

de fått. Bland dem som var missnöjda med informationen ansåg vissa att 

informationen inte uppfyllde deras behov och att läkare de träffat verkade väldigt 

nervösa inför att diskutera sexualitet (Bourgeois- Law & Lotocki, 1999).  
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Stead, Brown, Fallowfield och Selby (2003) redovisar att ingen av de 15 deltagande 

kvinnorna i studien erhållit någon skriftlig information angående sexuella besvär som 

kunde uppstå i samband med äggstockscancer och att endast två av kvinnorna hade 

erhållit bristfällig muntlig information. Burns et al. (2007) har tillfrågat 15 kvinnor 

huruvida sexualitet diskuterades under uppföljande träffar, 11 st. ansåg att frågan inte 

diskuterades. 

 

Somliga kvinnor har identifierat bristande information som en central svårighet i 

processen mot förståelse att leva med cancer och hur det påverkar sexualiteten. De 

kvinnor som uppgav att sexualiteten inte hade påverkats efter cancersjukdomen 

önskade mer information (Bourgeois- Law & Lotocki, 1999). Kvinnorna i Bergmark 

et al. (2002) undersökning tillfrågades inte om informationsbehovet. En del tillade 

självmant att de ville ha ytterligare information om biverkningarna före, under och 

efter behandlingen (a.a.). Till skillnad från ovan nämnda artiklar var 79 % av 58 

deltagande i en studie gjord av Kylstra et al. (1999) nöjda med den information de 

erhöll och 92 % hade diskuterat sexualitet med en medicinsk specialist. Sex månader 

efter behandlingen hade de flesta av kvinnorna diskuterat biverkningar av 

behandlingen på sexualiteten och en fjärdedel önskade att de fått mer djupgående 

information om effekterna både före och efter behandlingen (a.a.). 

 

– Informationskällor 

De informationskällor som kvinnorna i en undersökning gjord av Booth et al. (2005) 

använde sig av vid diagnostiseringen och i början av behandlingen var huvudsakligen 

kopplade till sjukhuset. Informationskällorna utgjordes av sjuksköterskor, 

undersköterskor, vårdkonsulenter och specialistläkare samt skriftlig information. 

Majoriteten av de kvinnor som haft kontakt med en specialistsköterska vid båda 

tillfällena efter behandling identifierade henne som källan till den informationen de 

mottog. Vid mätningar i samma undersökning men efter sex månader minskade 

kontakterna och användandet av information länkad till sjukhuset. Istället sökte 

kvinnorna information genom tv, radio, dagstidningar och månadsmagasin (a.a.). 
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Somliga kvinnor i en studie gjord av Ekwall et al. (2003) menade att det var svårt att 

diskutera problemen med vårdgivaren och detta fenomen understryks även av 

Bourgeois- Law och Lotocki (1999); 

 

“I was asked if I had any questions, but I wasn’t prepared for what 

questions to ask” (Bourgeois- Law & Lotocki, 1999, s.236). 

 

Ekwall et al. (2003) beskriver att det har varit betydelsefullt för kvinnorna i studien 

om någon hade fört frågan om sexualitet ”till ytan”. En utav kvinnorna påpekade att 

informationen hon fått var av biomedicinsk karaktär och inte ökade hennes kunskap 

eller förståelse. Den som gett information och fört samtal med kvinnorna hade 

nödvändigtvis inte behövt vara läkare. Det viktiga var att sexualitet och sexuella 

behov inte ignorerades (a.a.). Juraskova et al. (2003) beskriver hur kvinnor i studien 

beskrev att vårdpersonalen förmodade att de hade mer kunskap och förståelse kring 

den kvinnliga anatomin än de faktiskt hade. Det visade sig att kvinnorna hanterade 

komplikationerna av behandlingen bättre om någon informerat om eventuella 

biverkningar i förväg och blivit förberedda (Bourgeois- Law & Lotocki, 1999; 

Juraskova et al. 2003).  

 ––––    Brist på stöd och uppföljning    
Skriftlig information hjälpte kvinnorna att känna sig förberedda och få svar på frågor 

rörande hur sexuell funktion kan påverkas efter behandling. Ett telefonnummer till 

någon hjälplinje eller kontaktperson vore också önskvärt (Stead et al., 2003).  

Kylstras et al. (1999) undersökning påpekar att kvinnorna föredrog både skriftlig och 

muntlig information kring sexualitet från deras personlige medicinska specialist. 

Bourgeois- Law och Lotocki (1999) har funnit att de flesta kvinnorna i studien 

önskade information individuellt tillsammans med vårdpersonal. Av dessa önskade 

44.8 % information i form av broschyr och 30 % önskade små gruppdiskussioner 

ledda av professionell vårdpersonal, övriga önskade gruppmöten med frågor att 

besvara. 
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Juraskova et al. (2003) beskriver att kvinnorna i undersökningsgruppen ville 

reflektera över sina upplevelser kring cancersjukdomen, behandling och biverkningar 

efter sex månader eller mer då de återhämtat sig fysiskt. Bourgeois- Law och Lotocki 

(1999) fann att de flesta önskat information efter att behandlingen var avslutad. Burns 

et al. (2007) beskrev att de flesta kvinnorna som varit i ett förhållande angav att 

sexualitet borde ha diskuterats under uppföljande möten. De tillfrågade 13 kvinnor 

som två till tre år tidigare blivit behandlade för gynekologisk cancer om vilken 

information de saknade. Två större områden framkom företrädesvis: (1) Information 

om långvariga biverkningar på blås- och tarm funktionen efter behandlingen samt (2) 

ytterligare kunskap om effekterna på sexualiteten efter behandling (a.a.). Kvinnorna i 

en undersökning gjord av Stead et al. (2003) ville veta om förändringarna i den 

sexuella funktionen var normala och förväntade, samt önskade tydliga exempel på 

vilka biverkningar som kunde uppstå och när. De ville försäkra sig om att samlag var 

ofarligt och de saknade möjligheten att ställa frågor gällande sexualitet. 

 

Bourgeois- Law och Lotocki (1999) framhåller att information gällande biverkningar 

efter behandlingen som påverkade sexualiteten var viktigast för kvinnorna, följt av 

cancersjukdomens påverkan på sexualiteten. Dessutom angav flera kvinnor att de sökt 

information på egen hand inom området vilket hade blivit viktigt för dem. Då 

kvinnorna tillfrågades om vilka råd eller information de skulle ge andra kvinnor 

gällande sexualitet och gynekologisk cancer blev svaret; ”Fråga!” (a.a., s.238). En 

kvinna verkade ha missförstått informationen hon fick gällande sexuell aktivitet och 

gynekologisk cancer:  

 
”I was told that women get cervical cancer because they are sexually 

active. It’s always on my mind that it will come back.” (Bourgeois- Law & 
Lotocki, 1999, s.235).     
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DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion        
ResultatdiskussionResultatdiskussionResultatdiskussionResultatdiskussion    
Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors uppfattningar kring sexualitet vid 

gynekologisk cancer. Av resultatet framkom att sexualiteten påverkas av fysiska 

besvär till följd av behandlingen och inte enbart av cancer som sjukdom. 

Känslomässig påverkan beskrivs som oro i samband med sjukdomen samt minskat 

sexuellt intresse och tillfredställelse. Trots att kvinnor i parrelationer upplevde 

svårigheter kring sexualitet och kommunikation hade partnern en viktig stödjande 

funktion. God information rörande biverkningar efter behandling som kunde påverka 

sexualiteten var en viktig del i hanterandet av sjukdomen och gjorde kvinnorna mer 

deltagande i vården. Att inte informationsbehovet tillgodosågs kunde bero på att 

informationen var svårförstålig eller att vårdpersonal undvek att diskutera och 

informera om sexualitet. 

 

Resultatet uppmärksammar rädsla för smärta och blödningar i samband med samlag 

och rädsla för att cancern skulle återkomma efter behandlingen, vilket även 

konstateras i andra studier (Gamel et al., 2000; Maughan, Heyman & Matthews 2002; 

Stead, Fallowfield, Selby & Brown 2007). Detta skulle kunna tyda på ett samband 

mellan dålig information och rädslor. Det framgick att strålning var den 

behandlingsform som påverkade sexualiteten mest, vilket också påpekas av 

Frumovitz et al., (2005). En naturlig reaktion på förändrad hormonproduktion och 

fysiologi samt infertilitet kan vara att känna sig mindre som en kvinna ur olika 

hänseenden och de emotionella upplevelserna av förändrad sexualitet varierar bland 

kvinnorna i studien.  

Vidare redogör resultatet för hur en del kvinnor var oroliga att inte kunna tillfredställa 

sin partner sexuellt och Corney, Everett, Howells & Crowther (1992) beskriver att de 

sexuella problemen påverkade parrelationen negativt. Många kvinnor framställde 

sexuell aktivitet som en viktig del i förhållandet och menar att det finns en risk att 

deras partner kan söka tillfredställelse hos någon annan om paret inte har en sexuell 

relation (Reis, Engin, Ingec & Bag, 2008; Stead et al., 2007). Biverkningar som 
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kvarstår lång tid efter behandlingen, såsom mag- och tarm problem kan nog betraktas 

som mest påfrestande för både kvinnan och den sexuella relationen på långsikt, då 

detta kan påverka kvinnans självbild. En del kvinnor missförstod informationen och 

trodde att cancern kunde överföras via sex till partnern (Stead et al., 2007) och att 

samlag var orsaken till cancer (Gamel et al., 2000). Kommentarer som dessa var inte 

vanligt förekommande i studien men tyder på att vissa kvinnor fick mycket dålig 

information eller kanske vid en tidpunkt då de inte var mottagliga för viktig 

information.  

 

Det mest oväntade resultatet var den viktiga roll som tillskrevs partnern samt 

relationens stöttande funktion, vi förväntade oss att studien mestadels skulle beskriva 

kvinnors psykologiska förändringar. Den möjlighet till stöd som en parrelation kan 

medföra förbättrar både hantering och bearbetning av sjukdomen. Stead et al., (2007) 

beskriver att kvinnor finner svårigheter i att samtala om sexualitet med t ex partnern 

medan Bruner och Boyd, (1999); Gamel et al., (2000); Maughan et al., (2000) 

påpekar att sexuell återanpassning främjas av partnerns stöd, delaktighet, empati och 

omsorg. Att undvika samtal om sjukdomen och sexualitet tror vi kan vara ett sätt att 

skydda sig själv och sin partner från oro. Det kan tänkas att det blir svårare att ha en 

öppen dialog om sexualitet om kommunikationen innan sjukdomen inte fungerade 

och relationen kan nog både stärkas eller skadas av en livskris. Det skall inte 

förglömmas att god information är viktigt vare sig kvinnan är i en parrelation eller 

inte.  

Gamel et al., (Zegwaard) menar att kvinnan med gynekologisk cancer och hennes 

partner har behov av olika typer av information och att partnerns behov av 

information om eventuella problem runt sexuallivet inte är att förglömmas. Eftersom 

det gång på gång konstateras att partnern är ett viktigt stöd och således har en viktig 

roll anser vi att även denne borde inkluderas av informationen. Det visade sig att även 

partnern upplevde informationen de erhållit om kvinnans sjukdom som bristfällig 

(Lalos, Jakobsson, Lalos & Stendahl, 1995; Corney et al., 1992). 
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 En del män uppgav svårigheter att samtala med sin partner om sjukdomen och 

sexualitet och partnern saknade stöd och möjlighet till diskussion tillsammans med 

vårdgivare (Lalos et al., 1995). Även en del kvinnor önskade att partnern skulle ta del 

utav informationen (Corney et al., 1992). 

Vi kan dra slutsatsen att informationen oftast ses som undermålig vilket styrks 

ytterligare av Corney et al., (1992). Sjuksköterskor undviker troligtvis att 

samtala/informera om förändrad sexualitet för att det är ett känsligt och intimt ämne. 

Det kan också vara för att de saknar rutiner eller kunskap om hur känsliga ämnen kan 

diskuteras. Hur situationen ser ut i Sverige har det tyvärr inte funnits möjlighet till att 

undersöka. Fortsatt forskning kan fokusera på om det finns rutiner för att diskutera 

sexualitet i samband med gynekologisk cancer i Sverige, huruvida eventuella 

riktlinjer följs eller om de behöver utvecklas. Sjuksköterskor som dessutom arbetar 

med gynekologisk cancer behöver i vissa fall vidare utbildning kring förändrad 

sexualitet. Många kvinnor önskar trots allt att vårdgivaren initierar till samtal om 

sexualitet (Corney et al, 1992) å andra sidan är det nog inte ovanligt att 

sjuksköterskor förväntar sig att patienten tar initiativet till samtal.    

 

Slutligen kan vi konstatera att otillräcklig information kring sexualitet resulterar i ett 

sämre utgångsläge i hanteringen av sjukdomen och förståelse för biverkningar. 

Konsekvenserna av dålig information kan skapa osäkerhet och rädsla i förhållandet 

som i sin tur kan påverka parets sexualitet och relation. För att möjliggöra god 

kommunikation mellan patient och sjuksköterska krävs det att sexualitet framställs 

som en del av att vara människa och att sjuksköterskan tar initiativ till samtalet i fall 

det anses skäligt. Patienten måste förstå att ämnet kan diskuteras medan 

sjuksköterskan kan behöva en modell som exempelvis PLISSIT; Permission to 

discuss, Limited Information, Specific Suggestions, Intensive Therapy (Annon, 1976, 

ref. i Mick, 2007) för att fastställa patientens sexuella bekymmer och underlätta 

samtalet. 
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 MetoddiskussionMetoddiskussionMetoddiskussionMetoddiskussion 

Artiklarna i resultatet svarade väl på frågeställningarna men utbudet var något 

begränsat och det fanns inte ett överflöd av artiklar som motsvarade våra kriterier, 

särskilt inte kvalitativa artiklar. Dessvärre fanns inte de äldre artiklarna att tillgå i 

fulltext via Mittuniversitetets databaser och/eller e-tidskriftssamlingar vilket 

medförde att de artiklar som valdes ut till resultatet var relativt nya. På grund av bland 

annat tidsbrist beställdes inte dessa vilket kan ha begränsat resultatet. Valet av artiklar 

begränsades inte av studiernas metod eller ansats. De kvantitativa artiklarna stöttade 

de kvalitativa artiklarnas vilket gav ett trovärdigt resultat.  

 

Det svenska språket kändes i vissa fall otillräckligt gentemot engelskan och många 

målande engelska ord ersattes med något sämre svenska översättningar. Vissa artiklar 

uteslöts efter granskningen eftersom de inte fokuserade tillräckligt kring kvinnors 

uppfattningar kring sexualitet. Många gånger fanns ett stort bortfall av deltagare i 

studierna som artiklarna baserades på vilket givetvis kan ha påverkat resultatet. De 

som avstod från att delta i studierna hade eventuellt invändningar mot att besvara 

frågor som rörde deras sexualitet och de som deltog kan ha varit de som var mest 

sexuellt aktiva och hade få problem, vilket kan ge ett visst felvärde.  

 

Trovärdigheten kan ha påverkats av att vården av kvinnor med gynekologisk cancer 

varierar mellan olika sjukhus och länder. Artikeln av Kylstra et al. (1999) är ett 

exempel på en artikel som kan sänka trovärdigheten men som presenterades i 

resultaten för att inte utesluta artiklar som motsade våra antaganden. Artiklarna till 

resultatet besvarade frågeställningarna väl och antalet artiklar var tillräckligt för att 

täcka in frågeområdet. Först efter noggrann granskning, tolkning och analys fick 

artiklarna en plats i resultatet vilket stärker studiens trovärdighet. 

 

Styrkor som utöver detta bör understrykas är att vi hade en bred ingång på 

frågeställningarna och var två som analyserade texterna, detta gjorde att resultatet inte 

blev förutsägbart.  
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Då resultatet tydligast visade att information och parrelationen var viktiga i hantering 

av en svår sjukdom kan denna studie överföras och användas inom de områden i 

sjukvården där patienten står inför behandlingar som kan medföra förändrad 

sexualitet. De flesta artiklarna var i första hand hämtade ur sjukskötersketidskrifter 

inriktade på omvårdnad vilket ger studien ytterligare överförbarhet inom just 

omvårdnad. Studieresultatet kan dessutom överföras på västländer med hänsyn till 

resultatartiklarnas ursprung. 
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BilagorBilagorBilagorBilagor    
Bilaga 1: GBilaga 1: GBilaga 1: GBilaga 1: Granskningsmallranskningsmallranskningsmallranskningsmall    

Författare, 
år, land 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Bergmark 
et al., 
2002, 
Sverige. 

Klargöra vilka 
specifika symptom 
som kan orsaka 
besvär för kvinnor 
med livmodershals 
cancer i tidigt 
skede. 

Kvantitativ studie som var 
befolkningsbaserad 
epidemiologisk studie 
täckande Sverige. 
Kvinnorna påfanns via 
cancerregister från sju 
olika sjukhus. 
Frågeformulär baserat på 
tidigare pilotstudie. 
Deltagarna svarade 
anonymt i frågeformuläret 
som sedan analyserades 
statistiskt. 

n= 256  
21-81 år. 
Ca 5 år efter 
behandling för 
kvinnor med 
livmodershals 
cancer i tidigt 
skede. 

Den sexuella dysfunktionen 
var generellt mest 
besvärande. Strålning 
gav störst problem.  
Mer information 
efterfrågades. 

Grad I 
 

Booth et 
al.,  
2005,  
England. 

Utforska kvinnors 
upplevelse av 
information, 
psykologisk stress 
och oro efter 
behandling av 
gynekologisk 
cancer. 

Prospektiv, kvantitativ 
studie med 
semistrukturerade 
intervjuer vid två tillfällen 
med cancerpatienter på två 
olika sjukhus. HADS* och 
checklista användes som 
underlag. SPSS* 
analyserade datamaterialet.                                                                                                                                                                                                                         

n=61 
Kvinnor över 
18 år med 
gynekologisk 
cancer utan 
tidigare 
cancerdiagnos. 

Över hälften av 
kvinnorna hade fyra 
eller fler signifikanta 
bekymmer relaterade till 
sjukdomshistorien.  
Förhållandet med 
partnern och sexuellt 
relaterade frågor i 
skymundan vid det 
första 
informationsmötet. 

Grad I 
 

Bourgeois
-Law & 
Lotocki,  
1999,  
Kanada.                        

Utreda vilken 
information 
rörande sexualitet 
kvinnor som 
genomgått 
behandling för 
gynekologisk 
cancer hade fått 
och vilken 
information som 
var mest 
betydelsefull. 

Kvantitativ design baserad 
på tidigare interventioner 
för att minska effekterna 
av behandling för 
gynekologisk cancer. 
Enkät undersökning 
genomförd på två 
gynekologi- onkologi- 
kliniker. Avslutade med en 
”öppen fråga” om 
information.  
 

n= 73  
25-82 år. 
Kvinnor som 
blivit 
behandlade för 
gynekologisk 
cancer minst tre 
månader innan 
tiden för 
studien. 

Många kvinnor 
upplevde informationen 
som bristande och 
otillräcklig för att 
hantera förändringar i 
sexualiteten och i 
sexuella relationer. De 
flesta upplevde 
förändringar i 
sexualiteten. 

Grad II 

Burns et 
al.,  
2007,  
England. 

Utforska kvinnors 
sexualitet, 2-3 år 
efter behandling 
av livmodershals 
cancer 

Kvalitativ fenomenologisk 
design, semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor. Datamassan delades 
in i beskrivande och 
tolkande koder.  

n=13  
Strålbehandlade 
kvinnor med 
livmodershals 
cancer över 18 
år. 

Behandlingen kunde 
resultera i många senare 
fysiska förändringar 
som exempelvis blås- 
och tarmfunktion. Dessa 
problem ledde så 
småningom till sexuella 
svårigheter. 

Grad I  

Butler et 
al.,  
1998,  
England. 

Beskriva kvinnors 
upplevelser av 
förändrad 
sexualitet efter 
behandling av 
gynekologisk 
cancer. 

Kvalitativ design med 
strategiskt urval. 
Semistrukturerade 
intervjuer som 
analyserades genom 
manifest innehållsanalys. 

n= 17  
23-76 år. 
7st med 
livmodercancer, 
10st med 
cervixcancer. 

Sexuell funktion är inte 
en enskild komponent, 
den påverkades av 
kvinnornas förståelse 
för förändringar på i 
livet efter behandling.  
 

Grad II 
 

De Groot 
et al., 
2005, 
Kanada. 

Fastställa 
upplevda 
psykosociala 
bekymmer för 
kvinnor med 
livmodershalscanc
er och hennes 
partner.  

Kvantitativ design med 
konsekutivt urval av 
patienter och deras manliga 
partner. CCCQ*, CES-D*, 
POMS-F*, IIRS*, DAS*, 
SLE* användes som 
underlag och likvert en 
skala 1-7. Materialet 
analyserades genom 
innehållsanalys. 
 

n=26 par  
Kvinnor med 
gynekologisk 
cancer före eller 
efter behandling 
upp till 2 år 
med partner.  

Paren bekymrades mest 
kring prognos, 
sexualitet och 
kommunikation med 
behandlingsteamet. De 
som nyligen blivit 
behandlade var mest 
bekymrade krig 
förhållandet med sin 
partner. 
 

Grad I 
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Ekwall et 
al.,  
2003, 
Sverige. 

Vad kvinnor med 
gynekologisk 
cancer anser är 
viktigt i samband 
med interaktion 
med 
sjukvårdssystemet. 

Kvalitativ design med 
semistrukturerade 
intervjuer som 
analyserades genom 
innehållsanalys. Kvinnorna 
påfanns via ett 
cancerregister. 

n=14 
33-80 år. 
Kvinnor med 
gynekologisk 
cancer som 
behandlats 
genom 
cytostatika, 
strålning eller 
en kombination 
av dessa. 

Kommunikation hjälpte 
kvinnorna att känna sig 
trygg och deltagande i 
vården. Sjukdomen 
påverkar sexualiteten 
och personalen tog inte 
alltid upp detta. 

Grad I 
 

Juraskova 
et al.,  
2003,  
Australien 

Förklara den 
psykosexuella 
anpassningsförmå
gan för kvinnor 
med som blivit 
behandlade för 
livmodershalscanc
er och 
livmodercancer. 
Hur livskvalitén 
blir påverkad och 
de psykosexuella 
behoven med 
deras partner. 

En kvalitativ 
fenomenologisk ansats 
baserad på grounded 
theory. Stratifierat urval. 
Semistrukturerade 
intervjuer som kodades 
med hjälp av NUD*IST 
*och gav kategorier/ 
subkategorier. 

n= 20  
Kvinnor 
behandlade för 
livmodershalsca
ncer och 
livmoderscance
r utan aktiv 
sjukdom,  
19-64 år. 
 

Kvinnligheten 
förändrades för vissa 
och självförtroendet 
sänktes. Äldre kände 
lättnad då symptomen 
av cancern försvann. 
Oro kring minskad 
tillfredställelse från 
partnern. Kvinnorna 
hanterade sin situation 
bättre efter information 
kring bieffekter. 

Grad II 
 

Kylstra et 
al., 
1999, 
Nederländ
erna 

Utvärdera den 
sexuella 
aktiviteten och 
tillfredställelsen 
samt problem för 
kvinnor före och 
efter behandling 
av gynekologisk 
cancer. Detta i 
jämförelse med 
friska kvinnor för 
upprätthålla vård 
kring sexuell 
rehabilitering. 

Kvantitativ ansats med en 
pilotstudie som grund som 
var prospektiv, 
logitudionell. Urvalet 
gjordes på en gynekologisk 
avdelning på ett sjukhus i 
Amsterdam. 
Frågeformulär, QSD-SF* 
med en 5-poängs likvert 
skala användes, samt 
öppna frågor kring stöd. 
SPSS-PC* användes för 
analysering. 

n=161 
Nydiagnostisera
de 
gynekologiska 
cancer 
patienter: 58st, 
25-72 år, Innan 
behandling och 
efter behandling 
6-12 mån. 
Friska kvinnor: 
103st, 20-66 år.  

Friska kvinnor hade mer 
sexuell kontakt än de 
sjuka. Det blev ingen 
större förändring kring 
sexualiteten för sjuka 
kvinnor. Alla hade fått 
diskuterat sexualitet 
med en specialist.  

Grad I 
 

Maughan 
& Clarke, 
2001,  
England 

Undersöka 
förhållandet 
mellan QOL och 
sexuell funktion 
bland kvinnor 
behandlade för 
gynekologisk 
cancer. 

Mixad design, RCT 
(interventionsstudie) och 
induktiv kvalitativ studie 
med semistrukturerade 
intervjuer som 
analyserades i kategorier 
och underkategorier.  

n=36  
Kvinnor mellan 
15-78 år som 
inväntade 
bäcken kirurgi 
under 1997. 

Specialist sköterskor 
kan förbättra QOL och 
sexuell funktion för 
kvinnor som genomgått 
behandling för 
gynekologisk cancer. 

Grad II 
 

Stead et 
al.,  
2003, 
UK 

Utröna vilken typ 
av information 
sjuksköterskor och 
läkare gav till 
kvinnor med 
äggstockscancer 
angående deras 
sexualitet. Samt 
kvinnornas 
upplevelse kring 
informationen. 

Kvalitativ design med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Strategiskt urval. Ville se 
samband mellan kön, 
vårdgivare och 
kommunikation med 
kvinnor. SSPS* visade 5 % 
significance efter 
analysering. 

n=16 Doktorer, 
27 
sjuksköterskor, 
15 kvinnor med 
äggstockscance
r. 

Det är brister kring 
samtal om sexuella 
problem efter 
behandling av 
äggstockscancer. Både 
patienter och personal 
vill ha och ge mer 
information, men det 
kunde kännas pinsamt 
eller vara brist på tid. 

Grad II 

 
*= 
CCCQ: Cervical cancer Quetionnarie 
CES-D:The Epidemiologic Studies Depression scale 
DAS: The Dynamic Adjustment scale 
HADS=Hospital Anxiety and Depression Scale 
IIRS: The illness Intrusiveness Rating scale 
NUD¤IST: Non-numerical Unstructured Data by Indexing, Searching and Theorising 
POMS-F: The profile of Mood State and Fatigue 
QSD-SF: Questionnaire for Screening Sexual Dysfunction 
SLE: The Stressful Life Event 
SPSS-PC software: Statistisk beräkning 
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Bilaga 2: AnalysmallBilaga 2: AnalysmallBilaga 2: AnalysmallBilaga 2: Analysmall    
Meningsenheter Översättning  Kondensering Koder Sub- 

kategori 
Kategori 

Juroskova et al. 
Some women felt if they 
could not fulfil their 
partner’s desire for 
sexual intercourse, then 
they should not prevent 
his seeking sexual 
satisfaction elsewhere. 

Vissa kvinnor 
kände att om de inte 
kunde uppfylla 
deras partners 
längtan efter 
samlag, skulle de 
inte hindra honom 
från att söka sexuell 
tillfredställelse 
någon annanstans. 

Vissa kvinnor kände 
om de inte kunde 
tillfredställa mannen 
sexuellt, skulle de inte 
hindra honom att träffa 
andra.  

Mannens 
behov 
ansågs 
viktiga 

Butler at al. Many of the 
women who had long- 
term relationships with 
their partners found that 
in some ways, this 
experience had a positive 
effect for them: “At 
night, if he notices that 
I’m awake or not feeling 
good, he just reaches out 
to hold my hand or 
something like that. That 
goes on all the time so 
it…I feel that’s better 
then sex itself. It is a 
special bond.” 
 

Många av 
kvinnorna som hade 
långvariga 
förhållanden med 
sina partners kände 
att det på något sätt 
hade en positiv 
effekt: Om han 
märker att jag är 
vaken eller inte mår 
bra på kvällen 
sträcker han ut 
handen mot mig för 
att hålla min hand 
eller något 
liknande. Så gör 
han hela tiden så… 
Jag känner att det är 
bättre än själva 
sexet, det är ett 
särskilt band.” 

Många kvinnor som 
var i långvariga 
förhållanden upplevde 
positiv effekt av sin 
partner. Fysisk- 
tröstande kontakt av 
något slag är ett 
särskilt band, bättre än 
sex. 

Tröstande 
kontakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par- 
relationens 
inverkan 

Burns et al.  One clear 
indication from the 
interviewees was reduced 
interest in sex. This was 
perhaps not an 
unexpected finding, 
given that the physical 
problems that women 
were experiencing were 
likely to influence their 
libido.  

Ett tydligt tecken 
från intervjuerna 
var minskat intresse 
av sex. Det var 
kanske inte någon 
oväntad iakttagelse 
då de fysiska 
problemen 
kvinnorna upplevde 
troligtvis påverkade 
deras libido. 

Ett tydligt tecken från 
intervjuerna var 
minskat sexintresse 
relaterat till fysiska 
problem 

Minskat 
intresse av 
sex 
föranleds 
av fysiska 
problem. 

Juroskova et al. 
Women who received 
radiotherapy, particularly 
combined external 
radiation and 
brachytherapy, reported 
the greatest difficulties 
related to sexual activity 
and sexual satisfaction 
post-treatment. 
 

Kvinnor som fick 
strålning, särskilt 
dem som 
kombinerade yttre 
strålning och 
brachyterapi, 
rapporterade störst 
svårigheter 
relaterade till 
sexuell aktivitet och 
sexuell 
tillfredställelse efter 
behandling. 

Strålning påverkar 
sexualiteten mer än de 
andra 
behandlingsformerna. 

Sexuell 
påverkan 

 
 
 

Fysiska  
förändringar 
till följd av 
behandling 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Faktorer 
som 

påverkar 
sexualiteten 
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Bilaga 3: Kompletterande sökningBilaga 3: Kompletterande sökningBilaga 3: Kompletterande sökningBilaga 3: Kompletterande sökning 

 
 
* Ej tillgängliga  
** Antal förkastade efter läsning av titel eller årtal  
*** Antalet förkastade efter läsning av abstrakt 
# Artikel har använts i C-uppsatsen 
 
 
 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Förkastade Antal 
utvalda 

Utvalda till 
sammanfattning 

13/1  
2009 

PubMed Genital 
neoplasms, 
female AND 
Life change 
events  

38 *9 
**22 
***6 
 

1  De Groot et al. 
 

13/1 
2009 

PubMed Genital 
neoplasms, 
female AND 
communication 
AND sexuality 

6 *1 
**1 
***3 
 

1 Lindau et al. 
 

13/1 
2009 
 
 
 

PubMed Genital 
neoplasms, 
female AND 
after care AND 
sexuality 

0    

13/1 
2009 

PubMed Genital 
neoplasms, 
female AND 
social support 
AND sexuality 
AND nursing 

2 **1 
#1 

  

13/1 
2009 

PubMed Genital 
neoplasms, 
female AND 
sexuality AND 
information (ej 

MESH- term) 

18 **12 
***1 
#4 
 

1  Hawighorst-
Knapstein et al. 

13/1 
2009 

PubMed Genital 
neoplasms, 
female AND 
Quality Of Life 
AND nurse 
clinicians 

3 **2 
***1 
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Sammanfattning av tre utvalda artiklar 

 

The impact of treatment for genital cancer on quality of life and body image—

results of a prospective longitudinal 10-year study 

Hawighorst-Knapstein et al. 

Gynecologic Oncology 94 (2004) 398–403 

Syfte: Utvärdera hur behandling av gynekologisk cancer påverkar livskvalitén och 

kroppsuppfattningen för att besluta om patienters behov av kvalitetsförbättrad 

medicinsk vård före och efter behandling. 

Metod: Frågeformulär som besvarades före och efter behandlingen som syftar till 

livskvalité och kroppsuppfattning (CARES; EORTC; body image by Strauss & 

Appelt användes). 

Resultat: Efter operation uppgav kvinnorna sexuella problem som den största 

begränsningen i livskvalitén, speciellt kvinnor som fått en icke- rekonstruerad 

operation eller de som fått strålning eller cytostatika. Kroppsuppfattningen blev 

signifikant försämrad (p= 0.000).  

Konklusion: Det finns en koppling mellan behandling och livskvalité, framförallt 

vad gäller sexualitet och kroppsuppfattning. Rekonstruera operationer bör utföras och 

psykosocial information både före och efter behandling skulle vara behjälplig. 

 

Sexual morbidity in very long term survivors of vaginal and cervical cancer: 

A comparison to national norms 

Lindau, Gavrilova & Anderson 

Gynecologic Oncology 106 (2007) 413–418 

Syfte: Jämföra sexualiteten mellan långt gångna överlevande med vaginal eller 

livmodershalscancer med nationella riktlinjer för att fastställa kvalitén på vården för 

dem med sexuella problem. 

Metod: Studie utförs på canceröverlevande från ett cancer register (n=221) 

jämförande med 1992 National Health and Social Life Survey (NHSLS). NHSLS 

urval var individuellt matchade med ålder och ras med överlevande med en 2:1 ratio.  
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Resultat: Medelåldern på de överlevande var 49 år. I interventionsgruppen levde 

kvinnorna med en partner och var sexuellt aktiva i samma utsträckning som 

kontrollgruppen. Men de sexuella problemen var signifikant högre för 

interventionsgruppen. 74 % av kvinnorna tyckte att läkaren skulle diskutera sexualitet 

och 62 % uppgav att biverkningarna som cancern har på genitalierna som i sin tur 

påverkar sexualiteten inte blev diskuterat.  

Konklusion: Kvinnorna var inte lika nöjd med vård rörande sexualiteten som den 

specifika cancervården. Samtal med läkare om påverkad sexualitet på grund av cancer 

ger signifikant lägre sannolikhet att få en ”sexuell sjuklighet” för långt gångna 

överlevare. 

 

Do single and partnered women with gynaecologic cancer differ in types and 

intensities of illness- and treatment-related psychosocial concerns? A pilot study 

De Groot et al.  

Journal of Psychosomatic Research 63 (2007) 241– 245 

Syfte: Att jämföra psykosociala och psykosexuella bekymmer för kvinnor med 

gynekologisk cancer som är singel och de som lever i ett parförhållande. Då 

relationen och det psykosociala sammanhanget i samband med cancer är känt att 

påverka sexualiteten.  

 

Metod: Bekvämlighetsurval som sammanlagt bidrog till 49 deltagande kvinnor med 

äggstockscancer (n=31), livmodercancer (n=12), och livmodershalscancer(n=6). De 

svarade på ett frågeformulär som inriktade sig på bekymmer kring cancer och 

psykosociala frågor.  

Resultat: Prognosen var det som bekymrade båda grupperna mest. Singel kvinnorna 

rapporterade att kommunikation med behandlingsteamet var ett påtagligt problem. 

Kvinnorna med partner hade större problem kring sexualiteten än singel kvinnorna. 

Konklusion: Detta visar att förhållandets status, vare sig de är singel eller inte 

påverkar de psykosociala bekymren bland kvinnor med gynekologisk cancer. 

 

 


