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Sammanfattning 

Bakgrund:  Gynekologisk cancer är efter bröstcancer den vanligaste formen av cancer 

hos kvinnor. Det finns olika behandlingsmöjligheter, bland annat kirurgi och 

strålbehandling. Till följd av effektiva behandlingar har antalet kvinnor som 

överlevt senaste åren ökat. Komplikationer till följd av de olika 

behandlingarna är vanligt och kan ha påverkan på kvinnors sexualitet. 

Eftersom problem med sexualitet kan uppkomma relaterat till olika 

sjukdomar och behandlingar innebär det att även allmänsjuksköterskan 

kommer att komma i kontakt med problem gällande sexualitet i mötet med 

patienter. 

Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av sexualitet efter gynekologisk 

cancerbehandling. 

Metod: En litteraturöversikt som baseras på tio vetenskapliga artiklar. 

Datainsamlingen genomfördes på databaserna CINAHL complete, PubMed 

och Nursing & Allied Health Database. Artiklarna analyserades och likheter 

identifierades. 

Resultat: Tre huvudteman identifierades, fysisk påverkan, psykisk påverkan och 

parrelationer som hade betydelse för kvinnors upplevelse av sexualitet. 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde negativ förändring av deras 

sexualitet samt att självbilden påverkades negativt av cancern och 

behandlingen. Det framkom även att kvinnorna upplevde att de inte fått 

information om de komplikationer som kan uppstå efter en cancerbehandling. 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Roys adaptionsmodell och de olika adaptiva 

funktionsområden som modellen innehåller. 

Nyckelord: Sexualitet; Gynekologisk cancer; Kvinnors upplevelse; Sexuell funktion.  

 

 

 



  
 
 

 

Abstract 

Background: Gynecological cancer is the second most common form of cancer in women. 

There are different treatment options, including surgery and radiotherapy. 

As a result of effective treatments the number of women who survived in 

recent years has increased. Complications resulting from the different 

treatments are common and may affect womens’ sexuality. Since problems 

with sexuality can arise related to various diseases and treatments the nurse 

will also come into contact with sexuality issues in meeting with patients.  

Aim: To highlight women´s experiences of sexuality after a gynocological cancer 

treatment. 

Method: A literature review based on eleven scientific articles. Data collection was 

conducted on the databases CINAHL Complete, PubMed and Nursing & 

Allied Health database. The articles were reviewed and similarities 

identified. 

Results: Three main themes were identified, physical impact, mental impact and 

partner relationships. It was found that women in many cases experienced a 

negative change in their sexuality and that the self-image was negatively 

affected by the cancer and subsequent treatment. The result also showed that 

it was common among women to feel that they had not received enough 

information about complications that might arise after cancer treatment. 

Discussion: The result is discussed based on Roys adaption model and the various 

adaptive functional areas that the model contains and based on scientific 

articles. 

Keywords: Sexuality; Gynecological cancer; Women´s experiences; Sexual function. 
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Inledning 

Med det här arbetet vill vi belysa kvinnors upplevelser av sexualitet efter gynekologisk 

cancerbehandling. Tanken på det här ämnet väcktes under vår verksamhetsförlagda 

utbildning, där vi båda upplevde att patienters sexualitet är något som sällan talas eller frågas 

om i mötet med patienterna. Förhoppningen som vi har med det här arbetet är att få en 

förståelse för hur kvinnorna upplever sin sexualitet efter att ha drabbats av någon form av 

gynekologisk cancer och genomgått någon typ av behandling. Genom kunskap och djupare 

förståelse av hur de kvinnorna upplever sin sexuella situation tror vi att vi kommer kunna 

bidra med ett bättre bemötande av den patientgruppen när vi är färdiga sjuksköterskor.  

     Det kändes meningsfullt för oss att skapa en förståelse för hur kvinnors sexualitet påverkas 

efter en gynekologisk cancerbehandling. Det för att vi anser att uppleva ett välbefinnande till 

sin sexualitet är en betydelsefull del av en persons upplevelse av hälsa. Vi anser även att ett 

vårdande av hela människan även inkluderar sexualiteten. 

 

Bakgrund 

I bakgrunden av arbetet presenteras definitioner av begrepp och aktuell forskning relaterat till 

gynekologisk cancer, sexualitet samt vad som ingår i sjuksköterskans roll. Förekomst av 

gynekologisk cancer i Sverige, de vanligaste behandlingarna och de vanligaste 

komplikationerna som behandlingarna medför kommer att beskrivas. 

 

Gynekologisk cancer 

Varje år drabbas ungefär 2800 kvinnor i Sverige av någon form av gynekologisk cancer 

(Cancerfonden, 2017). Antalet kvinnor som överlever gynekologisk cancer har ökat under de 

senaste tre decennierna som en följd av effektiva behandlingar och utvecklade metoder för att 

upptäcka cancern hos kvinnor i ett tidigare skede (Juraskova, Butow, Bonner, Robertson & 

Sharpe, 2011). Ett exempel på en metod som används för att upptäcka cancer i ett tidigt skede 

är nationella screeningprogram som innefattar cellprovtagningar som syftar till att upptäcka 

cellförändringar på kvinnans livmodertapp.  

     Till de gynekologiska cancerformerna hör de cancersjukdomarna som drabbar någon del 

av kvinnans könsorgan, exempelvis livmoder, äggstock eller vagina (Borgfeldt, Åberg, 

Anderberg och Andersson, 2010). De vanligaste förekommande formerna är 

livmoderkroppscancer, äggstockscancer och livmoderhalscancer, och är utöver bröstcancer de 

mest förekommande cancerformerna som drabbar kvinnor i Sverige (Petterson, 2013).   
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     Bergmark (2013) menar att de bestående problem som kan uppstå efter en gynekologisk 

cancer och efter de olika behandlingarna som följer är i många fall liknande mellan de olika 

gynekologiska cancerformerna. Därav kommer hädanefter de olika formerna benämnas 

gynekologisk cancer. 

 

Behandlingar 

De behandlingsformer som används vid gynekologisk cancer är kirurgi, strålbehandling och 

cytostatikabehandling (Borgfeldt et al., 2010). Vilken behandling som används bestäms 

utifrån diagnos, lokalisation av tumör samt eventuell spridning. I vissa fall krävs en 

kombination av flera behandlingsformer. 

     Kirurgi används i många fall som primär behandling vid gynekologiska tumörer (Dahm-

Kähler, 2013). Vid tidig upptäckt av gynekologisk cancer finns ofta möjligheten att göra en 

mindre kirurgi som inte påverkar kvinnans fertilitet. Vid senare upptäckt, aggressivare 

tumörer samt vid spridning används en mer omfattande kirurgi där exempelvis äggstockar 

eller livmoder opereras bort. 

     Strålbehandling kan vid gynekologisk cancer användas i två syften, i kurativt syfte eller i 

palliativt skede för att lindra symtom (Hellström-Frykman & Lundell, 2013). Strålningen 

skapar elektroniska partiklar inuti kroppens vävnader vilket leder till skada på cellernas 

arvsmassa. Strålbehandlingen skadar även de friska cellerna men de har bättre 

reparationsförmåga än vad cancercellerna har. Det innebär att de normala cellerna kommer att 

överleva medan cancercellerna dör under behandlingen.  

     Cytostatikabehandling är cellhämmande läkemedel som finns i flera olika sorter (Peterson 

& Sorbe, 2013). Behandlingen syftar till att bryta ner och döda cancerceller, men orsakar även 

skada på de friska cellerna i kroppen. 

    Behandlingar som används vid gynekologisk cancer kan påverka kvinnors sexualitet 

generellt mer än vad cancern gör i och med komplikationerna som kan medfölja behandlingen 

(Bourgeois-Law & Lotocki, 1999).  

 

Komplikationer efter gynekologisk cancerbehandling 

Audette och Waterman (2010) beskriver att vanliga komplikationer efter gynekologisk kirurgi 

är förändrad kroppsuppfattning till följd av de förändringar i det fysiska utseendet vilket i sin 

tur kan leda till försämrad hälsa. Bergmark (2013) beskriver att komplikationer som kan 

uppstå efter kirurgi i bäckenområdet bland annat är påverkan på den sensoriska och motoriska 
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funktionen i nerver som är lokaliserade i bäckenområdet. Nedsatt funktion i nerverna kan leda 

till exempelvis förstoppningar eller avföringsinkontinens. 

     Strålbehandling kan medföra komplikationer som bland annat förändringar på 

tarmfunktionen vilket kan leda till buksmärtor, lös avföring och avföringsinkontinens 

(Bergmark, 2013). Behandlingen kan också leda till en fibrosutveckling som kan upplevas 

som minskad storlek på vaginan. Urininkontinens, fistelbildningar och förändringar i 

slemhinnor och blodkärl som kan orsaka nedsatt lubrikation är också förekommande 

komplikationer efter en strålbehandling. 

     Cytostatikabehandling kan leda till nedsatt eller förstörd funktion på kvinnans 

reproduktiva organ vilket leder till infertilitet, förändrade östrogennivåer och därmed också 

påverkan kvinnans sexuella lust (Audette & Waterman, 2010). Cytostatikabehandling som 

kombineras med strålbehandling kan bland annat medföra komplikationer i form av 

sömnsvårigheter och trötthet hos kvinnan (Westin et al., 2015).  

     Enligt Bergmark (2013) finns det olika hjälpmedel som syftar till att förebygga eller att 

minska komplikationernas påverkan på kvinnans sexualitet. För att öka kvinnans sexuella lust 

och lubrikation kan exempelvis glidmedel eller adekvat lokal östrogenbehandling användas. 

För att bibehålla kärlfunktionen som påverkar lubrikationen och för att undvika 

fibrosutveckling kan profylaktisk vaginal dilation med vaginalstavar vara till hjälp. Cullen et 

al. (2012) menar att användning av vaginalstavar har visat en positiv effekt gällande 

minskning av fibrosutveckling i vaginan och därmed ökat livskvalitén hos kvinnor som 

genomgått en gynekologisk cancerbehandling.  

      

Sexualitet 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2015) definieras sexualitet enligt följande: 

Sexuality is a central aspect of being human throughout life 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, legal, historical, religious and spiritual factors. 
 

Sundbeck (2013) menar att WHOs definition visar hur svårdefinierat begrepp sexualitet är. 

Definitionen saknar en del områden som hör till sexualitet så som kärlek och närhet som 

också är betydande för en människas hälsa. I det här arbetet kommer WHOs definition att 

användas när sexualitet benämns samt inkludera begreppen kärlek och närhet. WHO har även 
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definierat begreppet sexuell hälsa bland annat som ett tillstånd av fysisk, känslomässig, 

mentalt och socialt välbefinnande till sin egen sexualitet (WHO, 2015).  

     Hulter (2014) beskriver att sexualitet är relaterat till tabun i de flesta samhällen. Det här 

gör att sexualitet är ett känsligt ämne för många människor och därmed även vårdpersonal. 

Tabun kan vara en bidragande faktor till att det tidigare funnits begränsat med forskning som 

rör ämnet sexualitet trots att det har en stor inverkan på människans upplevelse av hälsa.  

      
Sjuksköterskans roll 

I Sverige idag är det framför allt barnmorskor som arbetar med sexualitet och sexuell hälsa 

(Hulter, 2014). Inom många olika områden i hälso- och sjukvården finns det patienter med 

sexuella besvär som har uppkommit på grund av sjukdom eller behandlingar. Det innebär att 

sexualitet är ett område som även allmänsjuksköterskan kommer i kontakt med i mötet med 

patienter. 

    När sjukdom och behandlingar kan medföra komplikationer bör patienten bli informerad 

om det av sjuksköterskan (Hulter, 2004). Det innefattar även komplikationer som sjukdom 

eller behandling kan leda till gällande sexualitet. Sjuksköterskan bör även informera om 

möjligheterna till ett fortsatt sexuellt aktivt liv. I en studie gjord av Saunamäki, Anderson och 

Engström (2010) som genomfördes på ett sjukhus i Sverige beskrivs det att sjuksköterskor i 

de flesta fall har kunskap om att patienternas sjukdom kan påverka den sexuella funktionen. 

Två tredjedelar av de tillfrågade sjuksköterskorna uppgav att de kände sig bekväma med att 

tala med patienterna om sexualitet. Trots det var det få av de tillfrågade sjuksköterskorna som 

faktiskt samtalade med patienterna om deras sexualitet och sexuella hälsa. Ekwall, Ternestedt 

och Sorbe (2003) menar att det kan vara till hjälp att sjuksköterskan även inkluderar kvinnans 

eventuella partner vid information och diskussion om sexuella svårigheter eller frågor. 

     Som stöd i sjuksköterskans arbete finns det modeller för att bedöma sexuell hälsa 

(Sundbeck, 2013). De kan användas för att i mötet med patienten kartlägga behov, problem 

eller resurser som patienten har relaterat till sin sexualitet. Ett exempel på modell för 

bedömning är PLISSIT-modellen, som kommer att användas i arbetets diskussion, samt i 

kliniska implikationer.  

     PLISSIT-modellen beskrivs av Sundbeck (2013) som en metod som används både för att 

samtala med patienter om sexualitet, analysera vad patienten har för slags behov relaterat till 

sexuella besvär, samt ger guidning på vad för slags insatser som kan vara lämpligt för 

patienten. I förkortningen PLISSIT står P för tillåtande attityd, LI för begränsad information, 
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SS specifika åtgärder och IT för intensiv terapi. Modellen innebär att sjuksköterskan har en 

tillåtande hållning gällande sexualitet, vilket syftar till att patienten ska kunna tala om 

sexualitet utan att känna att mötas av fördomar eller värderingar från sjuksköterskan. 

Patienten får information, vilket för sjuksköterskan innebär att hen ger korrekt information till 

patienten exempelvis gällande komplikationer av cancerbehandling. Om behov finns ges 

specifika förslag på åtgärder patienten kan använda sig av. Det sista steget i PLISSIT-

modellen är sexologisk-terapeutisk behandling.  

 

Problemformulering 

Sexualitet är inom många samhällen ett tabubelagt ämne och därmed kan det finnas en risk 

för att sexualitet blir bortprioriterat inom vården. Sexualiteten kan förändras vid sjukdom och 

ohälsa. Efter gynekologiska cancerbehandlingar skulle sexualiteten hos de kvinnor som är 

drabbade kunna förändras negativt till följd av komplikationer som kan uppstå efter 

behandlingen. De olika behandlingsformerna kan bland annat medföra komplikationer som 

exempelvis förändringar i det fysiska utseendet, minskad lubrikation, inkontinens och 

infertilitet. Komplikationerna kan medföra att kvinnorna behöver anpassa sig till nya 

livsomständigheter. 

     Vårdpersonal har ansvar att förstå och främja sexualitet samt tillämpa hälsofrämjande 

insatser som hjälper människor att uppnå sexuell hälsa. En studie som belyser kvinnors 

upplevelse av sin sexualitet kan bidra till att sjukvårdspersonal får ökad förståelse och 

kunskap för vilket stöd kvinnor som genomgått en gynekologisk cancerbehandling behöver 

för att uppleva välbefinnande till sin sexualitet. Det är viktigt med ökad förståelse för de 

kvinnors upplevelse eftersom sexualitet innefattar en stor del av en människas hälsa.  

 

Syfte 
Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av sexualitet efter gynekologisk cancerbehandling. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkt som används i arbetet är Roys adaptionsmodell (2009). 

Modellen beskriver hur människan aktivt behöver anpassa sig till nya omständigheter. Det 

kan göras antingen genom att acceptera de nya omständigheterna eller att ta kontroll över 

situationen och på så vis kunna uppnå en balans i sin tillvaro.  

     Människan beskrivs som en enhet bestående utav flera olika system; det psykologiska, det 
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sociala och det biologiska (Roy, 2009). Den helhet som människan är kommer att yttra sig 

genom handlingar och de är för människan meningsfulla. 

     Miljö ses som både en inre verklighet i människan så som känslor och fysiologiska 

funktioner. Den yttre miljön ses som något människan alltid är i samspel med och anses vara 

livsvillkor, social- och fysisk miljö och även jorden och dess resurser. Människan anses vara 

en del av miljön den lever i. När miljön förändras behöver människan utvecklas i takt med 

den för att bibehålla eller återskapa upplevelsen av hälsa.  

      Hälsa anses i denna teori vara den processen som gör att människan blir integrerad och hel 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). För att uppnå det kommer människan behöva anpassa 

sig och interagera med miljön. Att uppleva hälsa och ohälsa samtidigt är möjligt enligt 

modellen. 

     Sjuksköterskans uppgift är att stödja patienten att anpassa sig till nya situationer i de fall 

där patienten inte på egen hand klarar av adaptionen (Roy, 2009). Behovet av omvårdnad 

uppstår när det finns någon form av underskott av patientens resurser. Det kan exempelvis 

vara när det finns ett underskott av socialt stöd eller ett underskott av någon fysisk funktion 

som gör att adaption på egen hand blir svårt för patienten att hantera. Målet med 

omvårdnaden är största möjliga utveckling och välbefinnande för patienten som kan uppnås 

via adaption i de olika adaptiva funktionsområdena.  

 

Adaptiva funktionsområden 

I teorin beskrivs fyra effektområden där människan kan adaptera (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Effektområdena kallas också för adaptiva funktionsområden och består av 

de adaptiva processerna som finns hos människan. Tillsammans utgör de här områdena 

människans förmåga till adaption och balans i tillvaron. I det här arbetet kommer de adaptiva 

funktionsområdena diskuteras mot resultatet. Teorin ansågs vara relevant för den här 

patientgruppen eftersom de olika komplikationerna kan leda till livslånga förändringar. 

 

Fysiologiskt- fysiska funktioner 

Det mest framträdande adaptiva funktionsområdet är fysiologiska- fysiska funktioner (Roy, 

2009). Området handlar om människans förmåga till att upprätthålla en fysiologisk helhet. För 

att helheten ska uppnås måste det adaptiva funktionsområdet vara i balans, som påverkas av 

människans fysiologiska grundläggande behov. Behoven innefattar bland annat, nutrition, 

elimination och aktivitet och är i sin tur kopplade till fyra processer som hör till adaptionen. 
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Processerna består av människans sinnen, vätske-, elektrolytbalans, neurologiska funktioner 

samt endokrina funktioner. 

     Roy (2009) menar att människan har ett grundläggande behov av att ha tillräckliga resurser 

för att kunna ta sig igenom den fysiologiskt- fysiska adaptionen. Med tillräckliga resurser kan 

en balans och helhet i tillvaron uppfyllas även vid förändrade situationer, genom en adaption 

inom området. 

 

Självuppfattning 

Det adaptiva funktionsområdet självuppfattning handlar om människans psykologiska 

identitet och kan kopplas till behov såsom personlig, andlig och psykologisk helhet (Roy, 

2009). Självuppfattningen är svaret på frågan om vem man är och vilka känslor som 

människan har om sig själv. Det kan även beskrivas som ett självschema, vilket är ett mönster 

av de tankar och känslor som människan har om sig själv. Hur självschemat ser ut kommer att 

avgöra hur väl en människa har förmågan att på egen hand adaptera till nya 

livsomständigheter. En människa som har uppnått balans inom det här adaptionsområdet 

upplever sig själv som en hel och betydelsefull människa. 

     Enligt Roy (2009) består en människa av flera olika jag som kan kopplas till 

självuppfattningen. Det fysiska jaget handlar om hur en människa ser på sin egen kropp och är 

relaterat till kroppsuppfattning och kroppsupplevelse. Till det hör hur människan upplever sig 

som en kroppslig varelse, sexuell aktivitet och hur hen upplever hälsa och ohälsa. Det 

personliga jaget handlar om hur människan blir formad av sina värderingar och personliga 

egenskaper.  

 

Rollfunktion 

Det adaptiva funktionsområdet rollfunktion kan identifieras både på individ och på gruppnivå 

och handlar om hur människans förmåga att hantera sociala interaktioner (Roy, 2009). 

Behovet inom det här området syftar till att veta vem man är i relation till andra människor för 

att det sociala livet ska fungera. Ur ett individperspektiv handlar området om människans roll 

i det samhället som hen lever i. Rollerna kan delas in i två, de primära rollerna och de tertiära 

rollerna. 

     Wiklund Gustin och Lindwall (2010) menar att vid sjukdom kan människan uppleva 

svårigheter att leva upp till sina olika roller och det kan även leda till så kallade rollkonflikter. 

Det här kan exempelvis leda till att människan blir handlingsförlamad och upplever känslor 
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av frustration och otillräcklighet. I de fall där människan inte på egen hand kan uppnå balans 

inom det adaptiva funktionsområdet rollfunktion uppstår ett behov av att få hjälp av 

sjuksköterskan för att kunna adaptera. 

 

Ömsesidigt relaterande 

Roy (2009) beskriver det sista adaptiva funktionsområdet, ömsesidigt relaterande som det 

ömsesidiga beroendet människan har av andra människor. Området kan kopplas till 

människans känslor och den strävan som människan har att bevara nära relationer till andra 

människor. Det innebär att människan har ett behov av att känna en trygghet i sina relationer 

för att kunna uppleva en balans inom området ömsesidiga relationer. När behoven inom 

området är i obalans med resurserna kan människan uppleva ensamhet, separationsångest och 

aggressivitet på grund av att det inte går att hantera obalansen på ett adaptivt sätt. 

     Ömsesidigt relaterande är liksom de andra psykologiska funktionsområdena 

självuppfattning och rollfunktion mindre synliga än det fysiologiska området (Roy, 2009). 

Därav har sjuksköterskan en viktig del i mötet med patienten att ta med patientens förmåga av 

adaption inom ömsesidigt relaterande i sin bedömning. 

 
Metod 

Metoden som användes i arbetet var en litteraturöversikt som enligt Friberg (2006) innebär att 

ett område väljs ut att studera genom vetenskapliga artiklar.  

 
Datainsamling 

I sökningen efter resultatartiklarna användes databaserna CINAHL complete, PubMed och 

Nursing & Allied Health database. Sökningarna gjordes med de MeSH-termer och sökord 

som identifierades som relevanta för litteraturöversikten. Sökorden som användes var 

gynecological cancer, genital neoplasms, sexual health, sexuality, sexual dysfunction och 

sexual experience. Sökorden användes i olika kombinationer. (Se bilaga 1.) 

     Den sökteknik som användes var en boolesk söklogik enligt Östlundh (2006). Det innebar 

att sökningen gjordes med flera nyckelord eller ämnesord i en och samma sökning. I 

sökningen bestämdes vilken korrelation orden ska ha till varandra vilket gjordes genom att 

använda närhetsoperatorer. Operatoren AND användes i de fall där sökningarna gjordes med 

flera olika nyckelord. Operatoren OR användes i de fall där sökningar gjordes med 

synonymer som exempelvis genital neoplasms och gynecolocial cancer.  
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     Sökningarna resulterade i tio artiklar som användes till litteraturöversiktens resultat. 

Resultatartiklarna valdes ut genom att först läsa rubrikerna, sedan abstract på de artiklar vars 

rubrik kunde svara på syftet till litteraturöversikten och sedan lästes hela artikeln. Av de 

artiklar som valdes var fyra stycken kvantitativa, fem stycken kvalitativa och en artikel med 

mixad metod. (Se bilaga 2.) 

 

Urval 

De urval som användes i sökningarna var en tidsbegränsning för att finna artiklar som 

publicerats mellan 2007–2017. Eftersom syftet med litteraturöversikten var att belysa 

upplevelser skulle det kunna ses som att en tidsbegränsning inte vore nödvändig. Anledningen 

till att författarna ändå valde det baseras på att Hulter (2014) menar att synen på vilka begrepp 

som anses tillhöra sexualitet och vad som är naturligt inom sexuella beteenden är under en 

ständig förändring. Därav ansåg författarna att en tidsbegränsning var väsentlig för arbetet. 

    En språkbegränsning gjordes för att hitta artiklar som var skrivna på engelska. 

Begränsningen peer reviewed användes för att hitta artiklar som blivit vetenskapligt 

granskade av en forskare inom det valda ämnet. För att säkerhetsställa att alla valda artiklar 

ska gå att finna i databaserna som hänvisas till användes begränsningen full text.  

     Ytterligare kriterier författarna sökte i artiklarna var etiskt godkännande, att studien använt 

en metod var anpassad till sitt syfte samt att studiens resultat svarade på sitt syfte. Detta 

skedde när artiklarna lästes i datainsamlingen till litteraturöversikten.  

 

Analys  

Analysen av de tio artiklar som användes till resultatet utfördes med stöd av de steg som följer 

i en analysprocess som Friberg (2006) har beskrivit. Inledningsvis lästes artiklarna flera 

gånger av båda författarna till litteraturöversikten för att skapa en uppfattning om vad de 

handlar om och hur de svarar till det valda syftet. En matris sammanställdes där metod, 

analysmetod, urval och syfte blev beskrivet. Därefter diskuterades artiklarnas likheter och 

skillnader i resultatdelarna. Preliminära teman till resultatet identifierades. Utifrån de 

preliminära temana grupperades artiklarnas resultat utifrån deras likheter och skillnader vilket 

ledde analysprocessen vidare till att kunna urskilja egna teman till litteraturöversiktens 

resultatdel. 
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Forskningsetiska överväganden 

Kjellström (2017) menar att examensarbeten som grundas på forskning med mänskliga 

deltagare behöver en säkerställning av att de etiska principerna har följts. Det innebär att 

ingen ska ha blivit utnyttjad eller ska ha tagit skada av att studien har genomförts. Eftersom 

litteraturöversikten baseras på tidigare forskning kunde de etiska principerna säkerställas 

genom att enbart använda artiklar som blivit godkända av en etisk kommitté.  

     Friberg (2006) beskriver vikten av att vara objektiv och att vara medveten om sin egen 

förförståelse och sina egna värderingar. För att arbetet skulle vara objektivt diskuterade 

författarna vilken förförståelse som fanns och på så sätt blivit medvetna om det så att det inte 

påverkade litteraturöversiktens resultat. Författarnas förförståelse handlade om att kvinnors 

sexualitet påverkas negativt efter en gynekologisk cancerbehandling samt vad ett 

välbefinnande till sin sexualitet innefattar. För att inte resultatet skulle påverkas av 

förförståelsen har författarna under arbetets gång varit kritiska och valt att inte utesluta 

artiklar som går emot den egna förförståelsen. 

 
Resultat 

Resultatet baserades på fyra kvantitativa, fem kvalitativa och en artikel med mixad metod. 

Utifrån de tio artiklarna kunde tre huvudteman identifieras för att belysa kvinnors upplevelser 

av sexualitet efter gynekologisk cancerbehandling. Det första huvudtemat som identifierades 

var fysisk påverkan som hade två underteman vilka var den förändrade kroppen och 

information om komplikationer efter behandling. Det andra huvudtemat är psykisk påverkan 

och det tredje huvudtemat som identifierades var parrelationer. 

 

Fysisk påverkan 

Den förändrade kroppen 

De olika behandlingarna vid gynekologisk cancer ledde till komplikationer som exempelvis 

minskad storlek på vaginan, minskad känsel i könet, minskad lubrikation och svårigheter att 

uppnå orgasm (Cleary, Hegarty och McCarthy, 2011; Lee et al. 2015; McCallum, Jolicoeur, 

Lefebvre, Babchishin & Robert-Chauret, 2014; Zeng, Li, Li & Loke, 2012). Dessa 

komplikationer upplevdes av många kvinnor ha en negativ effekt på deras sexualliv. 

     Efter att kvinnorna genomgått behandling uppgav många att frekvensen av genomförda 

samlag minskat och i vissa fall avstod de helt från samlag (Cleary et al., 2011; Sekse, 
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Raaheim, Blaaka & Gjengedal, 2013). Kvinnorna upplevde att den minskade 

samlagsfrekvensen bland annat berodde på komplikationerna i form av minskad vagina, 

minskad känsel i könet och minskad lubrikation som kunde orsaka samlagssmärtor. Cleary, 

Hegarty och McCarthy (2013) och Lara, Moreia de Andrande, Consolo och Romao (2011) 

visade att rädslan för att uppleva smärta vid samlag hos kvinnorna som genomgått en 

gynekologisk cancerbehandling var vanligt förekommande. Både den faktiskt upplevda 

samlagssmärtan och rädslan för smärtan var två aspekter som många kvinnor upplevde hade 

en negativ påverkan på sexualiteten. I Cleary et al. (2013) studie uppgav kvinnorna att rädslan 

för samlagssmärta skapade psykologiska barriärer för dem vilket gjorde att de slutade ha 

samlag. Cleary et al. (2013) och Lara et al. (2011) visade att kvinnorna dessutom upplevde att 

rädslan för smärta i samband med samlag blev till ett hinder för att kunna njuta av den 

sexuella akten. 

     Många av de kvinnor som genomgått en gynekologisk cancerbehandling upplevde någon 

typ av svårighet med att genomföra penetrerande samlag (Cleary et al., 2011; Cleary et al., 

2013; Lee et al., 2015; McCallum et al., 2014; Pinar et al., 2016; Zeng et al., 2012). 

Majoriteten av kvinnorna uppgav att det sexuella intresset hade minskat, eller helt försvunnit 

efter behandlingen (Lee et al., 2012; McCallum et al., 2014; Pinar et al., 2016; Sekse et al., 

2010; Zeng et al., 2012). Avsaknaden av lust var en annan vanligt förekommande anledning 

till minskad frekvens av sexuella aktiviteter hos kvinnorna (Cleary et al., 2011; Zeng et al., 

2012). Cleary et al. (2013) och Sekse et al. (2010) fann att en även energilöshet påverkade en 

del av kvinnornas sexuella intresse negativt och kunde orsaka sexuell inaktivitet.  

     Fysiska förändringar som urin och avföringsinkontinens var en aspekt som påverkade hur 

sensuella kvinnorna kände sig (Cleary et al., 2013). Att inte känna sig sensuell i sina 

underkläder på grund av inkontinensskydd upplevdes ha en negativ inverkan på sexuallivet 

som visade sig bland annat genom mindre frekvens av sexuell aktivitet. Kvinnorna uppgav 

även att det ledde till att de kände sig missnöjda med den sexuella situationen. 

 

Information om komplikationer efter behandlingen 

Korrelationen mellan de kvinnor som hade problem med sin sexuella hälsa och de kvinnor 

som upplevde ett behov av att få information från vården var hög (McCallum et al., 2014). 

Cleary et al. (2013); McCallum et al. (2014); Rasmusson och Thomé (2008); och Sekse et al. 

(2010) fann att kvinnorna upplevde att informationen som vårdpersonalen gav angående 

behandlingens komplikationer var bristfällig. Sekse et al. (2010) visade att brist på 

information upplevdes av många kvinnor som en anledning till att de fysiska förändringarna 
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kom oväntat och även dess påverkan på sexuallivet. Kvinnorna upplevde även att de inte hade 

haft möjlighet att förbereda sig inför de eventuella komplikationerna. Kvinnorna som 

drabbades av kroppsliga förändringar som exempelvis minskad lubrikation eller minskad 

känsel i könet önskade att de hade fått mer information innan behandlingen om vilka 

förändringar som skulle kunna uppstå (Rasmusson & Thomé, 2008). Sekse et al. (2010) fann 

att en del av de kvinnor som beskrev problem kopplade till den för tidiga menopausen inte 

hade fått någon information om att avlägsnandet av äggstockarna skulle innebära att de 

hamnade i klimakteriet. Det var något som kvinnorna upplevde som en chock och hade svårt 

att bearbeta.  

     De flesta kvinnorna uppgav att hjälpen som de önskade få skulle ske genom enskilda 

samtal med en vårdpersonal eller genom skriftlig information. Några få kvinnor uppgav att 

stöd i gruppformat hade kunnat vara till hjälp (McCallum et al., 2014). Cleary et al. (2013) 

och McCallum, Lefebvre, Jolicoeur, Maheu & Lebel, (2012) fann att det fanns barriärer 

mellan patienter och vårdpersonal gällande att prata om sexuella problem relaterat till 

sjukdomen och behandlingen. Kvinnorna upplevde att det var pinsamt eller besvärligt att ta 

upp intima problem med vårdpersonal och de upplevde att vårdpersonalen undvek ämnet av 

samma orsak. McCallum et al. (2012) visade att en del kvinnor upplevde att det fanns ett tabu 

runt sexuell hälsa och att det endast är ”vissa sorters människor” som söker sådan hjälp. Flera 

kvinnor menade att sjukhuset hade blivit förknippat med cancer och därför blivit en dålig 

miljö för dem, vilket upplevdes som ett hinder för att ta emot hjälp. Efter att de blev friska 

från cancern så ville kvinnorna fokusera på det positiva och upplevde skam och skuld för att 

klaga över att upplevelsen av sexualiteten försämrats. De kvinnor som deltog i Sekse et al. 

(2010) studie uppgav att fokus vid återbesöken var på undersökningar och inte som ett tillfälle 

där det var lämpligt att ta upp intima ämnen som sexualitet. En del av kvinnorna uppgav även 

att den korta tid som mötet pågick var ett hinder för att ta upp problem relaterade till 

sexualitet.  

 

Psykisk påverkan 

Kvinnlighet 

Ett stort antal kvinnor med gynekologisk cancer upplevde att deras kvinnlighet påverkades 

negativt som följd av behandlingen (Cleary et al., 2011; Cleary et al., 2013; Lee et al., 2015). 

Pinar et al. (2016) och Sekse et al. (2010) visade att upplevelsen av kvinnlighet i många fall 

påverkades hos kvinnor som genomgått kirurgi där de reproduktiva organen tagits bort. I 
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studien av Pinar et al. (2016) och Sekse et al. 2010 visades däremot att upplevelsen av sin 

kvinnlighet hos vissa kvinnor inte alls påverkats av att livmodern blivit bortopererad. Dessa 

kvinnor menade att det inte syns utanpå om man har en livmoder eller inte, utan det skulle ha 

större påverkan på deras kvinnlighet om det var brösten som hade opererats bort.  

     Pinar et al. (2016) menar att många kvinnor upplevde de reproduktiva organen som en 

symbol för kvinnlighet och sexualitet. Samtidigt kunde avsaknaden av de reproduktiva 

organen för en del kvinnor innebära positiva effekter för sexlivet. När oron för att bli 

ofrivilligt gravid försvann upplevde en del kvinnor mer njutning under samlag. 

     Förutom kvinnornas förändrade upplevelser av kvinnlighet var självbilden och 

kroppsuppfattningen områden som kunde skapa problem relaterat till en kvinnas sexualitet 

(Cleary et al., 2011; Cleary et al., 2013; McCallum et al., 2012). En negativ 

kroppsuppfattning eller självbild var vanligt förekommande hos kvinnorna som har genomgått 

en gynekologisk cancerbehandling. Rasmusson och Thomé (2008) fann att kvinnor upplevde 

att de förändringar som cancern har lett till var osynliga utanpå, men väldigt påtagliga mentalt 

och att deras självbild försämrats till följd av det. 

     Cleary et al. (2013), Lee et al. (2015), Pinar et al. (2016), och Zeng et al. (2012) visade att 

håravfall och viktuppgång som följd av cancerbehandlingen var aspekter som kunde leda till 

negativa effekter på kvinnornas självbild. En del av kvinnorna beskriver att de upplevde att de 

inte kände igen sig själva och hur de hatade det de såg i spegeln. Cleary et al. (2013) menar 

att kvinnorna upplevde att håravfallet också kunde leda till en försämrad självkänsla. Det 

påverkade också sexualiteten till följd av att de inte kände sig sensuella som de gjorde innan 

cancern, vilket minskade initiativtagandet till sexuella aktiviteter. Sekse et al. (2010) menar 

att de kvinnor som hade fått bristande eller ingen information om de kroppsliga förändringar 

som cancerbehandlingar kan leda till upplevde en påtagligare negativ påverkan på den egna 

självbilden. 

     Upplevelser av att vara mindre sexuellt attraktiv än innan cancern och behandlingen var 

vanliga hos många kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer (Cleary et al., 2011; 

Rasmusson & Thomé, 2008). Cleary et al. (2011) kom fram till att det var främst uttalat hos 

de yngre kvinnorna i studien. McCallum et al. (2012) visade att kvinnorna refererade en bra 

självbild som en viktig faktor för att upprätthålla sexuell hälsa och att de upplevde att det är 

viktigt för självbilden att deras partner såg på dem som sexuella varelser. 
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Parrelationer 

Att vara sexuellt aktiv upplevdes av kvinnorna som genomgått behandling som en viktig del 

av livet (McCallum et al., 2014; Zeng et al., 2012). Även intimitet beskrev kvinnorna som en 

viktig del av livet och i förhållandet med sin partner (Cleary et al., 2011; Cleary et al., 2013). 

Av de kvinnor som drabbats av en gynekologisk cancer som var i en parrelation upplevde 

många någon form av förändring på relationen efter behandlingen för cancern (Cleary et al., 

2011; Cleary et al., 2013; Lara et al., 2011; Rasmusson & Thomé, 2008). En del upplevde 

rädsla för att bli lämnade av sin partner (Cleary et al., 2013; Lee et al., 2015; Pinar et al. 

2016). Andra kvinnor upplevde istället att de kommit närmare sin partner (Cleary et al., 

2011). Av de kvinnor som valde att fortsätta ha samlag efter behandlingen delade många 

upplevelsen av att de inte kunde njuta av den sexuella aktiviteten (McCallum et al., 2014; 

Zeng et al., 2012). I en del fall innebar det att kvinnorna upplevde ett behov av annan intimitet 

än just samlag med sin partner (Cleary et al., 2011; Cleary et al., 2013; Lee et al., 2015; Sekse 

et al., 2010). I studierna av Cleary et al. (2011) och Cleary et al. (2013) framkom att det 

exempelvis kunde innefatta kramar eller att hålla handen med sin partner. 

     Lee et al. (2015) visade att rädslan för att bli lämnad bland annat beror på att kvinnorna 

upplevde att dem inte kunde tillfredsställa sin partner sexuellt på samma sätt som innan 

behandlingen. Det här kunde leda till att de kvinnor som var gifta uppgav att de fortsatte att ha 

samlag för att fullfölja sin roll i äktenskapet (Lee et al., 2015; Pinar et al., 2016), eller för att 

de kände en press från sin partner att genomföra samlag trots att de själva kände sig 

tveksamma inför det (Cleary et al., 2013; Pinar et al., 2016). Lee et al. (2015) fann att 

kvinnorna upplevde att de behövde utföra sexuella aktiviteter som de egentligen inte ville 

eller kände sig bekväma med på grund av rädslan för att deras partners inte skulle känna sig 

tillfredsställda med sexlivet. I studierna av Lee et al. (2015) och Pinar et al. (2016) kom det 

fram att en del av kvinnorna upplevde att de har en plikt att se till att deras partner är sexuellt 

tillfredsställd. Lee et al. (2015) och Zeng et al. (2012) visade en annan oro hos kvinnorna som 

var i en parrelation var rädslan för att samlag skulle leda till att partnern smittades av cancer 

eller att den sexuella aktiviteten skulle påverka behandlingens effekt negativt. Några kvinnor 

upplevde att även deras partner upplevde en rädsla för att bli smittade av kvinnan och därför 

tog mindre initiativ till sexuella aktiviteter. 

     En del av kvinnorna delar upplevelsen av att de själva tog färre initiativ till samlag än 

innan cancern, och en del av de upplevde även att deras partner tog färre initiativ till sexuella 

aktiviteter (Cleary et al., 2013; Zeng et al., 2012). Lee et al. (2015) och Pinar et al. (2016) 
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beskrev en upplevelse av rädsla för att bli avvisad av sin partner eller framtida partner. 

Kvinnor som inte var i en fast relation kunde uppleva svårigheter att få hjälp med sina 

sexuella problem från vården (Cleary et al., 2013). En kvinna upplevde att vårdpersonalen 

inte tog upp ämnet sexualitet med henne på grund av att hon inte hade en fast partner. En 

annan kvinna upplevde att hon möttes av fördomar från vårdpersonalen då hon själv tog upp 

sina sexuella problem.  

 

Diskussion 

I diskussionen presenteras en metoddiskussion, resultatdiskussion, kliniska implikationer och 

förslag till fortsatt forskning. I metoddiskussionen diskuteras valet av metod och vilka 

svagheter och styrkor som finns. Det diskuteras även hur samarbetet mellan författarna har 

sett ut. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån den valda teoretiska referensramen, 

Roys adaptionsmodell samt tidigare forskning. I avsnittet om kliniska implikationer sker en 

diskussion om hur resultatet kan användas i vårdsammanhang och på vilket sätt resultatet kan 

göra nytta för patient, närstående och samhälle. I avsnittet om fortsatt forskning ges förslag på 

vilken ytterligare forskning som författarna anser skulle göra nytta inom det valda ämnet.  

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikt är den metod som valdes till arbetet. Styrkan med en litteraturöversikt är att 

det ger en bred översikt av tidigare forskning kring ämnet (Friberg, 2006). Svagheten med att 

göra en litteraturöversikt är att det kan finnas en risk för att feltolkning av tidigare 

forskningsresultat görs, därav var författarna noggranna med att analysera alla artiklar 

tillsammans flera gånger för att sedan diskutera och jämföra tolkningarna.  

     Det första steget av datainsamlingen ledde till ett brett underlag av artiklar relaterat till 

gynekologisk cancer och sexualitet. När den egentliga sökningen gjordes för att hitta artiklar 

till resultatet upptäcktes det att det var lätt att hitta artiklar som hade som syfte att undersöka 

kvinnors upplevelser efter en gynekologisk cancerbehandling, men svårare att hitta artiklar 

vars syfte var att undersöka kvinnors upplevelse av sexualitet efter cancern. Samtliga av 

artiklarna som valdes till resultatet innehöll dock relevant information om kvinnornas 

upplevelser av sexualitet i sina resultat. Trots att upplevelser relaterat till sexualitet var ett 

bifynd i artiklarna så var det ändå en stor del av dess resultat, vilket visar att sexualitet har en 

stor inverkan på livet efter en cancerbehandling.  
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     Anledningen till att gynekologisk cancer valdes att användas i arbetet som en gemensam 

diagnosgrupp berodde dels på att underlaget av aktuell forskning kring de specifika formerna 

av gynekologisk cancer var få, men framförallt för att få en samlad bild av kvinnors 

upplevelser oberoende av vilken sorts gynekologisk cancer som kvinnorna drabbats av. Därav 

användes även gynekologisk cancer som sökord under datainsamlingen. Det anser författarna 

vara en styrka för arbetet då det skildrar fler upplevelser och belyser de likheter som finns 

inom den patientgruppen. Samtidigt så kan detta ses som en svaghet eftersom det innebär att 

det inte belyser hur upplevelsen av sexualitet påverkas för varje specifik gynekologisk 

cancersort.  

     Inga begränsningar gjordes avseende ursprungsländer på resultatartiklarna. Det ses som en 

styrka eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle där vi kommer träffa på människor med 

olika kulturer i vården. Enligt statistiska centralbyrån (2017) levde 1,7 miljoner utlandsfödda i 

Sverige 2016, vilket motsvarar cirka en sjättedel av befolkningen. Det stärker ytterligare till 

att upplevelser från olika länder och kulturer är relevanta för litteraturöversikten. Resultatet i 

studierna från olika länder visade på likheter, men även vad som antas vara kulturella 

skillnader gällande kvinnornas upplevelser. 

     En svaghet med litteraturöversikten är att de artiklar som har använts i resultatet är skrivna 

på engelska vilket inte är författarnas modersmål, vilket kan leda till missförstånd och 

feltolkningar. För att undvika att missförstånd skulle ske så användes ett lexikon samt 

diskussion mellan författarna.  

     För att samarbetet mellan författarna skulle fungera så bra som möjligt bestämdes det 

innan arbetets början vilka tider och dagar som skulle användas. Författarna anser att det har 

varit en fördel att vara två som arbetar tillsammans då svagheter har kunnat täckas upp av 

varandra och författarna har haft nytta av varandras styrkor. En annan styrka är handledningen 

som har skett kontinuerligt under arbetets gång, där konstruktiv kritik har utvecklat 

litteraturöversikten.  

      

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras de centrala fynd som har framkommit i resultatet gällande 

fysisk och psykisk påverkan som berört kvinnornas sexualitet samt påverkan på kvinnornas 

parrelationer. Fynden av resultatet kommer att diskuteras mot tre av de adaptiva 

funktionsområdena som beskrivs i Roys adaptionsmodell samt en övergripande diskussion om 

adaptionens betydelse.  
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Adaption efter gynekologisk cancerbehandling 

Efter en gynekologisk cancerbehandling kan kroppens utseende och funktion förändras, vilket 

kan medföra att ett adaptionsbehov uppstår eftersom förändringarna kan vara bestående. Roy 

(2009) menar att sjuksköterskan har ett ansvar att främja och stötta till adaption inom de olika 

adaptiva funktionsområdena. Resultatet visar att kvinnor i vissa fall upplever svårigheter med 

anpassningen till en förändrad sexualitet vilket kan tyda på ett behov av stöd för att hantera 

sin situation, eftersom kvinnorna upplevde missnöje och svårigheter med sin sexualitet. Det 

framkommer även att kvinnorna upplever den förändrade sexualiteten gällande funktion och 

sin upplevda kvinnlighet som någonting oväntat eftersom de inte har fått någon information 

om det. De här upplevelserna kan bidra till känslor som chock och ensamhet, vilket 

författarna menar kan leda till obalans i tillvaron eftersom kvinnorna kan sakna resurser för att 

hantera förändringarna. 

    Thomas et al. (2016) menar att det behövs evidensbaserat stöd från vårdens sida för att 

hjälpa patienter att anpassa sig till fysiska och psykiska förändringar efter en cancerdiagnos 

och efterföljande behandling. De kvinnor som får stöd med sin adaption kan uppleva mindre 

känsla av förlust än de som inte får något stöd. Det stärks av Badr Naga och Al-Atiyyat 

(2013) som menar att det hör till sjuksköterskans roll att främja anpassningen i de adaptiva 

funktionsområdena självuppfattning, fysiska funktioner och ömsesidigt relaterande för att 

förbättra upplevelsen av hälsa hos patienten.  

     Utifrån den bristande informationen som kvinnorna upplevde gör författarna tolkningen att 

sjuksköterskan har en betydande roll i mötet med dessa kvinnor. Författarna anser att 

sjuksköterskan har ansvar att delge relevant information för varje enskild kvinna och även 

hennes eventuella partner. Det skulle kunna innebära att sjuksköterskan bjuder in till samtal 

gällande kvinnans sexualitet samt är lyhörd för vad kvinnan har för individuellt behov. Det 

skulle för kvinnan ge möjlighet till bearbetning av den nya situationen och även leda till att 

kvinnan får lättare att hantera komplikationerna av behandlingen.  

 

Kvinnornas fysiska funktioner   

Det fysiska funktionsområdet är kopplat till behov som exempelvis nutrition, elimination och 

aktivitet (Roy, 2009). Obalans i området kan uppstå vid sjukdom och ohälsa som ett resultat 

av att människan inte lyckats adaptera till sin livssituation. Resultatet visar att många kvinnor 

som genomgått en cancerbehandling har problem med de fysiska förändringar. Exempelvis 



  18 (34) 
 

inkontinens och minskad lubrikation kan påverka kvinnans upplevelse av sin sexualitet 

negativt. Sekse, Gjengedal och Råheim (2013) menar att en kropp som genomgått en 

gynekologisk cancerbehandling och därmed olika fysiska förändringar kan för kvinnan 

upplevas som svår att hantera och kan medföra problem relaterat till sexualiteten. Författarna 

tolkar ovanstående som att det krävs en adaption inom det fysiologiska funktionsområdet efter 

en cancerbehandling och att en del kvinnor behöver stöd av sjuksköterskan för att lyckas 

adaptera. Författarna menar att det kan ses som en automatisk obalans inom funktionsområdet 

när kvinnans kropp förändras efter en gynekologisk cancerbehandling och att det är kvinnans 

förmåga att anpassa sig till förändringarna som avgör om balans kommer att uppnås.   

      Roy (2009) menar att sjuksköterskorna ska kunna stödja sin patient att uppnå fysiologisk 

adaption genom att erbjuda omvårdnadsåtgärder som syftar till att kompensera för de 

funktioner som saknas eller att på andra sett erbjuda stöd för att behovet av fysiska funktioner 

ska kunna uppnås av kvinnan. Roy menar även att människan kommer uppnå balans i 

tillvaron och på så vis uppleva hälsa genom att antingen bemästra situationen, eller förlika sig 

med omständigheterna. Resultatet visade att kvinnorna upplevde att de inte hade fått det 

stödet, utan fick på egen hand försöka anpassa sig till den nya situationen.  

     De fysiska förändringar som uppstår efter den gynekologiska cancerbehandlingen leder för 

många kvinnor till att upplevelsen av sin sexualitet blev förändrad och ofta på ett negativt sätt. 

Det anser författarna innebära att behov inte blir tillgodosedda hos de kvinnorna. Det faktum 

att kvinnorna inte vågade ta upp problem gällande sexualitet med sjuksköterskan menar 

författarna skulle kunna vara en bidragande faktor till att de inte får det stöd som de behöver 

för adaption i de fysiska behoven. När behov inte blir tillfredsställda kan det leda till 

upplevelse av ohälsa, eftersom det inte finns tillräckliga resurser för att upprätthålla balansen 

för de fysiska behoven. Författarna gör tolkningen att minskad samlagssmärta skulle kunna 

innebära en ökad frekvens av samlag hos kvinnorna vilket kan göra att de återfår förmågan att 

tillfredsställa sina fysiologiska behov. Att återfå förmågan att genomföra samlag är dock inte 

det enda sättet att tillfredsställa de fysiska funktionerna då det framkom i resultatet att kvinnor 

många gånger förlorat det sexuella intresset efter cancerbehandlingen. Resultatet visade att 

det istället finns ett behov för annan intimitet än samlag. De kvinnor som beskriver hur de 

slutat ha samlag, men istället tillfredsställer sina fysiska behov av intimitet och kärlek på 

annat vis än samlag och upplever sig nöjda med det har lyckats med adaption inom det 

fysiologiska adaptionsområdet menar författarna och vilket som utifrån Roys teori skulle 

kunna ses som att dessa kvinnor lyckats förlika sig med sin nya situation och därmed 

genomgått en lyckad adaption.  
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Kvinnans självuppfattning 

Roy (2009) beskriver självuppfattning som ett centralt begrepp för människans förmåga till 

adaption och menar att människans självuppfattning är ett adaptivt funktionsområde. En 

person som har anpassat sig till sin livssituation är i balans och upplever sig själv som en hel 

och betydelsefull människa, vilket författarna menar exempelvis kan innebära att människan 

känner sig hel trots att hon genomgått cancerbehandling.   

     I resultatet framkommer att majoriteten av kvinnorna upplever att de har förlorat en bit av 

sig själva som en följd av behandlingen. Det påverkar både hur de ser på sin kvinnlighet, men 

också som sexuella varelser och vem de är för sin partner. Upplevelserna leder i de flesta till 

att kvinnornas sexualliv påverkas negativt, vilket kan innebära att deras uttryck och 

upplevelse av sin sexualitet förändras. I resultatet framkom det att det fanns olika syn på ifall 

avlägsnandet av något av de reproduktiva organen har någon betydelse för huruvida kvinnan 

kopplade det till sin kvinnlighet. Kvinnor som hade passerat klimakteriet upplever ofta att det 

påverkar deras kvinnlighet mindre, eftersom de ansåg organen vara utan någon funktion för 

dem, till skillnad från yngre kvinnor som upplevde det som att det mer påverkade 

kvinnligheten och sexualiteten. Analysen av resultatartiklarna visar att kvinnor som lever i 

kulturer där de reproduktiva organen anses vara en symbol för kvinnlighet upplever en 

förändring i sin könstillhörighet. Liknande upplevelser hos kvinnor i Turkiet beskrivs av Bal, 

Yilmaz och Beji (2012) som i sin studie lyfter att kvinnor som genomgått en gynekologisk 

cancerbehandling upplever en förändring i sin syn på sin kvinnlighet eftersom de ifrågasätter 

ifall de är kvinnor alls eftersom de menar att livmodern är en symbol för kvinnlighet. Enligt 

Roy (2009) är självuppfattningen starkt relaterat till det fysiska jaget som handlar om hur en 

person uppfattar sin kropp bland annat utifrån utseende, sexuell aktivitet, hälsa och ohälsa. 

Om människan börjar tvivla på sin egen identitet eller förmåga leder det i många fall till 

hälsoproblem.  

     Utifrån resultaten går det att se hur självuppfattningen är en viktig aspekt eftersom det har 

visat sig ha betydelse för hur kvinnorna upplever sin kvinnlighet exempelvis när reproduktiva 

organ avlägsnas eller vid håravfall. Rothen (2015) konstaterade i sin studie att det 

förekommer störningar i kroppsuppfattningen hos de personer som efter en cancerbehandling 

upplever förändringar i utseendet eller sviktande funktioner. Det är vanligt att det förekommer 

påverkan på självuppfattningen, i synnerhet gällande upplevelsen av sin kvinnlighet hos de 

kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer. Resultatet visade att orsaken till den 

förändrade självbilden grundar sig i olika faktorer hos kvinnorna, vilket belyser vikten av att 
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vara öppen för varje kvinnas behov. Utifrån resultatet tolkar författarna att sexualitet är något 

som kan bli åsidosatt eller inte tillräckligt uppmärksammat i mötet mellan kvinnan och 

vården.  

     Rothen (2015) menar att sjuksköterskan behöver ha en förståelse för hur självuppfattning 

och kroppsbild kan påverka om människan upplever ohälsa efter en cancerdiagnos. Det för att 

kunna stödja människan att åstadkomma adaption och på så vis öka upplevelsen av hälsa. 

Författarna gör tolkningen att det finns ett behov hos många kvinnor som genomgått 

gynekologisk cancerbehandling att få stöd med att hantera de komplikationer som kan uppstå.  

     Utifrån resultatet och den teoretiska referensramen gör författarna tolkningen att det finns 

ett behov hos många kvinnor som genomgått en gynekologisk cancerbehandling att få stöd 

från sjuksköterskan. På grund av att kvinnorna upplever att de efter behandlingen på egen 

hand har fått söka information och hjälpmedel för att hantera de förändringar som uppstått gör 

författarna tolkningen att det skulle kunna underlätta adaptionen för kvinnorna genom att 

stödja dem med det genom att ge saklig och korrekt information. Att kvinnorna inte längre 

kände sig säkra på vem de var menar författarna tyder på att kvinnorna upplever en obalans 

gällande självuppfattningen. Behovet av att få sjuksköterskans stöd med att främja både 

kroppsuppfattning och en positiv självbild är stort hos de här kvinnorna. Det anser författarna 

belysa vikten av att sjuksköterskan faktiskt berör självuppfattning i mötet med kvinnan.  

 

Ömsesidigt relaterande i parrelationer 

Det sista adaptiva funktionsområdet i Roys adaptionsmodell som författarna kopplar till 

resultatet i litteraturöversikten är ömsesidigt relaterande. Roy (2009) beskriver att ömsesidigt 

relaterande handlar om hur en persons nära relationer fungerar och att trygga relationer är 

viktiga för att uppleva en balans i tillvaron. I resultatet framkom det att flera kvinnor upplevde 

att de hade fått problem i relationen med sin partner. Författarna ser utifrån Roys 

adaptionsmodell som att det berör adaptionsområdet ömsesidigt relaterande, eftersom det är 

relaterat till samspel och vårdande relationer till andra människor. När kroppen förändras 

fysiskt och funktionsmässigt kan det även innebära att relationerna blir förändrade, eftersom 

den kan innebära hinder för att fortsätta relationer så som de varit innan. Det menar 

författarna innebär att båda partnerna i förhållandet behöver adaptera i det ömsesidiga 

relaterandet till varandra. Adaptionen anses av författarna vara nödvändig för att det inte ska 

uppstå obalans i förhållandet när det inte går att fortsätta det sexuella umgänget på samma sätt 

som innan cancerbehandlingen. Författarna menar att med specifika råd och stöd från 

sjuksköterskan skulle parets adaption kunna underlättas.  
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     Studien Vermeer et al. (2015) stärker resultatet genom att beskriva hur kvinnor som 

genomgått livmodercancer antingen har slutat ha sexuellt umgänge med sin partner, eller att 

de genomför samlag trots att de upplever det som obehagligt och smärtsamt. Flera kvinnor 

uppgav att deras partner hade svårt att acceptera deras begränsningar. Liknande upplevelser 

framkommer i litteraturöversiktens resultat, där kvinnor uppgav rädsla för smärtsamma 

samlag samt att parrelationerna blivit besvärliga när samlivet inte längre fungerar. Utifrån 

studien av Vermeer et al. (2015) och resultatet gör författarna tolkningen att obalans i 

parrelationerna är ett vanligt förekommande problem för kvinnor som genomgått en 

cancerbehandling. Obalansen kan uppstå på grund av att partnerna inte lyckats hitta ett 

gemensamt accepterat sätt för dem båda att tillfredsställa behovet av intimitet, kärlek och sex. 

Det leder till en ytterligare tolkning att både kvinnan och hennes partner kan ha ett behov av 

att få stöd med adaption inom adaptionsområdet ömsesidigt relaterande.  

     I resultatet framkom det att det fanns en rädsla hos kvinnorna att samlag skulle påverka 

behandlingens effektivitet eller att cancern skulle smitta partnern. Liknade rädslor återfinns i 

studien av Bal et al. (2013) där kvinnor beskriver att det finns föreställningar om att samlag 

skulle ha en negativ inverkan på cancern och leda till återfall. Detta leder till att paret avstår 

från sexuella aktiviteter med varandra. Avsaknaden av sex i parrelationen leder även till att en 

del kvinnor uppgav en rädsla för att bli lämnad av sin partner. Andra kvinnor fortsatte att 

genomföra samlag trots att de upplevde det obehagligt och smärtsamt, eftersom de tycker att 

det är deras skyldighet mot sin man. Författarna gör tolkningen att rädslan för att smitta sin 

partner eller rädslan för att bli lämnad kan tyda på att paret inte har kunnat adaptera inom det 

ömsesidiga relaterandet. Att det tyder på det menar författarna beror på att kvinnorna 

upplevde smärta och obehag men ändå genomför samlagen istället för att finna nya sätt att 

bevara intimitet, visa kärlek och att bevara den sexuella relationen på. Att paren uppger att de 

tror att samlag kan göra att mannen blir smittad av cancer, att behandlingen påverkas negativt 

eller att cancer kommer tillbaka menar författarna beror på brist på information. Genom att 

använda PLISSIT-modellen som Sundbeck (2013) har beskrivit skulle dessa rädslor kunna 

reduceras eller undvikas, då paret får information om huruvida det är skadligt med sex eller 

inte, samt hur samlagssmärtan skulle kunna förebyggas eller minskas genom åtgärder. Det för 

att ge paret en möjlighet till att adaptera i deras ömsesidiga relaterande. 

      Eftersom det är upp till varje person att själv bestämma vad som är ett tillfredsställande 

sexualliv så går det inte utifrån resultatet att tyda ifall det upplevs av kvinnorna som negativt 

att de väljer att genomföra samlag trots samlagssmärta. Det framkom i resultatet att 



  22 (34) 
 

avsaknaden av samlag ofta ledde till problem i parrelationen, och att kvinnan väljer att 

genomföra samlag ändå kan ses som ett sätt kvinnan har valt för att bevara relationen på.  

 

Kliniska implikationer 

Resultatet visade att sexualitet är en central del i en människas liv, även vid ohälsa. 

Kvinnorna upplever i många fall komplikationer av behandlingen leder till svårigheter i 

sexuallivet samt bristande information från vården. Att majoriteten av kvinnorna uppgav att 

de fått för lite eller ingen information från vården belyser att brist på information är vanligt 

förekommande. För att sjuksköterskan ska kunna stödja patienterna behöver sexualitet 

inkluderas som en del av vården av människan. Att sjuksköterskan bjuder in till samtal om 

sexualitet och ger information i den form som patienten önskar så kan många av svårigheterna 

för gynekologiskt cancerdrabbade kvinnors sexuella liv förhindras eller reduceras. Det finns 

metoder att använda i samtal med patienterna, exempelvis PLISSIT-modellen. Genom 

tillämpandet modellen används ett öppet förhållningssätt, vilket många kvinnor upplevde att 

de saknade från sjukvårdens sida. Det kan även stödja kvinnorna och deras eventuella partner 

med adaption i den nya sexuella situationen. Modellen underlättar för sjuksköterskan att ge 

adekvat information som passar varje enskild individ.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

I de artiklar som använts till resultatet är majoriteten av de kvinnor som medverkat i studierna 

i en relation och alla de kvinnorna var i heterosexuella relationer. Vi upplever att det saknas 

forskning om kvinnor med gynekologisk cancer som inte lever i en parrelation. De flesta av 

studierna som gjorts undersöker enbart kvinnor som har en fast parrelation och utesluter 

kvinnor som inte har en fast partner. Det anser vi vara ett område som behöver forskas mer 

inom eftersom sexualitet och sexuell hälsa är viktigt för alla människors välbefinnande. 

I resultatet framkommer att parrelationen ofta tar skada av de komplikationer som 

cancerbehandlingen kan föra med sig. Därav anser vi att det behövs forskning som fokuserar 

på partners upplevelser och behov för att få kunskap om vilka behov av stöd som kan finnas. 

Vi anser även att det skulle vara användbart med forskning som belyser partnerns upplevelser 

av sexualitet efter att deras partner drabbats av gynekologisk cancer och vilket behov av 

information dem anser sig ha. 

     Eftersom det framkom i litteraturöversikten att sexualitet är något som sällan talas om 

inom sjukvården skulle det vara användbart med forskning som kartlägger hinder för 
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sjuksköterskor att tala om sexualitet med patienter. Det för att kunna identifiera orsaker till 

den bristande vården som ges, gällande sexualitet vid gynekologisk cancer.  

 
Slutsats  

Studien visade att kvinnorna i många fall har svårt att anpassa sig till sin förändrade kropp 

och den förändrade sexualitet som cancern och komplikationerna av behandlingen har 

medfört. Majoriteten av kvinnorna beskriver sina upplevelser kring sexualiteten efter 

cancerbehandlingen som negativa både gällande fysiska och psykiska aspekter. Ett fåtal 

kvinnor upplevde däremot positiva förändringar i sin sexualitet efter cancerbehandlingen. 

     Kvinnorna som genomgått en cancerbehandling kunde uppleva olika rädslor, bland annat 

en rädsla för att bli avvisad eller lämnad av sin partner. Det framkom även att många av 

kvinnorna var rädda för samlagssmärtor. En ytterligare rädsla som kvinnorna upplevde var att 

samlag skulle kunna leda till återfall av cancern, påverka behandlingens effekt eller att det 

fanns en risk för att deras partner kunde bli smittad via samlag. Bristande information kring 

de komplikationer som en gynekologisk cancerbehandling kan medföra upplevdes av många 

kvinnor. Kvinnorna upplevde det ofta svårt att lyfta problem gällande sexualitet med 

vårdpersonal, och vårdpersonalen tog inte heller upp det ämnet med kvinnorna. 
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