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Sammanfattning 

Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 3000 kvinnor i gynekologisk cancer i Sverige, 

vilket innebär cancer i de kvinnliga könsorganen. Behandling mot 

gynekologisk cancer medför olika fysiska biverkningar. Sexuell hälsa är 

individuell och påverkas av faktorer som könsroller, njutning, könsidentitet 

och erotik. Sexuell lust, upphetsning och orgasm är delar av den sexuella 

hälsan. Sjuksköterskans roll innefattar personcentrerad vård med ett 

holistiskt perspektiv, där alla aspekter av patientens behov ingår, vilket 

innefattar den sexuella hälsan.  

Syfte:   Syftet var att belysa upplevelsen av sexuell hälsa hos kvinnor som 

behandlats för gynekologisk cancer.  

Metod: Litteraturöversikten baserades på 11 kvalitativa artiklar som inhämtades 

från databaserna CINAHL Complete, Nursing and Allied health database 

och PubMed. Artiklarna som valdes att ingå i litteraturöversikten 

granskades i syfte att tematisera likheter och skillnader. Detta mynnade ut i 

litteraturöversiktens resultat.  

Resultat: Resultatet sammanställdes till fyra huvudteman som benämndes; 

Upplevelsen av ett förändrat sexuellt liv, En förändrad syn på sig själv, 

Förhållanden och En ny syn på sexuell hälsa. Under Upplevelsen av ett 

förändrat sexuellt liv identifierades två underteman; Den sexuella lusten 

och Den sexuella akten. Under En förändrad syn på sig själv identifierades 

Kvinnlighetens betydelse för kvinnan och Kroppsuppfattning som två 

underteman. 

Diskussion: En diskussion har förts kring metoden som användes i litteraturöversikten.  

Callista Roys adaptionsmodell, tidigare forskning och egna reflektioner har 

diskuterats i relation till litteraturöversiktens resultat för att stödja samt 

utöka förståelsen för resultatet.  

Nyckelord: Gynekologisk cancer, sexuell hälsa, kvinnor, cancerbehandling, upplevelse.  



 
 

 
 

 

   
 

Abstract 

Background:  In Sweden approximately 3000 women fall ill in gynecological cancer each 

year. Gynecological cancer occurs in women’s genitals. Treatment for 

gynecological cancer can have different side effects. Sexual health is unique 

for each individual and is influenced by gender roles, identity, pleasure and 

erotism. Sexual desire, arousal and orgasm are segments of sexual health. 

The nurse’s role includes person centered care with a holistic perspective. 

All aspects of the patient’s needs should be included; therefore, sexual 

health should not be excluded.   

Aim: The aim was to illustrate the experience of sexual health in women who 

have been treated for gynecological cancer.  

Method: The literature review was based on 11 qualitative studies collected from 

CINAHL Complete, Nursing and Allied health database and PubMed. The 

articles were reviewed in order to find similarities and differences.  

Results: The results were categorized into four main themes; The experience of a 

changed sexual life, An altered view on oneself, Relationship and A new 

view on sexual health. Within The experience of a changed sexual life two 

subthemes were identified; The sexual desire and The sexual act. Further on, 

two subthemes were identified in An altered view on oneself; The meaning 

of womanhood for women and Body image.  

Discussion: The chosen method for the literature review was discussed. To create 

understanding and support for the results Callista Roys adaptation model, 

previous research and our own thoughts were used to discuss the findings of 

the literature review. 

Keywords: Gynecological cancer, sexual health, women, cancer treatment, experience.  
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Inledning 

De tillfällena författarna upplevt att det funnits utrymme att ta upp frågor kring sexuell hälsa i 

vården är när vi själva sökt oss till ungdomsmottagning eller gynekolog. Vi har uppfattat att 

sexuell hälsa är ett ämne som kan vara svårt att beröra. Den sexuella hälsan är dock en del av 

livet och bör därför inte negligeras i vården. Vi tror att många inom sjukvården har känslor 

såsom genans eller blygsel kring detta område och upplever en osäkerhet hur frågan ska tas 

upp. Trots det, ska vårdpersonal kunna bemöta individers funderingar kring den sexuella 

hälsan eftersom det ingår i sjuksköterskans profession att se hela människan. Att få en 

sjukdomsdiagnos och genomgå behandling kan medföra stora förändringar i livet både på 

fysiska, emotionella, psykiska och sexuella plan. Hur ser förändringen ut när sjukdomen och 

behandlingen dessutom är riktad mot underlivet, som vi så starkt förknippar med sexualitet 

och sexuell hälsa? Valet av ämne grundar sig i att sexuell hälsa är ett bortglömt område och 

att gynekologisk cancer är en sjukdom som slår till mot kvinnans mest intima delar.  

 

Bakgrund 

Cancer 

I kroppen sker ständigt nybildning och eliminering av celler där miljontals celler ersätts under 

en minut (Ericson & Ericson, 2012). För att denna process inte ska leda till för stor tillväxt av 

vävnad eller att den tränger in i andra organ så sker nybildning och eliminering av celler i 

jämvikt, under kontrollerade former. En tumör uppstår om celldelningen sker okontrollerat 

och i för snabb hastighet. Detta kan ske benignt som innebär godartade cellförändringar eller 

malignt som innebär elakartade cellförändringar. Vid benign tillväxt påverkas inte 

intilliggande vävnad medan vid malign tillväxt sker celltillväxten okontrollerat och kan 

spridas i intilliggande vävnad. 

 

Gynekologisk cancer 

Gynekologi är en term inom medicin som innefattar läran om sjukdomar och tillstånd i de 

kvinnliga könsorganen (Rybo, u.å.). Gynekologisk cancer är ett samlingsbegrepp för ett flertal 

olika cancersjukdomar i de kvinnliga könsorganen (“Gynekologisk cancer”, u.å.) och drabbar 

främst kvinnor i vuxen ålder (Socialstyrelsen, u.å.). De tre vanligaste gynekologiska 

cancersjukdomarna är; endometriecancer, ovarialcancer och cervixcancer. Ungefär 3000 

kvinnor insjuknar varje år i Sverige, varav 1300 drabbas av endometriecancer, 700 av 

ovarialcancer och 450 av cervixcancer. Cancer kan också förekomma i vulva, vilket är mer 
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ovanligt och drabbar ca 140 kvinnor per år. I en studie av Cook, Brunton, Pukepuke och Tan 

(2017) framkom det att kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer hade avvaktat med att 

söka vård för de tidiga symtomen. En del kvinnor undvek till exempel att reflektera över 

förändrade blödningsmönster som ett symtom på sjukdom och dessa kvinnor sökte vård 

senare vilket ledde till en försenad diagnos. 

Endometriecancer medför ofta postmenopausala blödningar som symtom (Marcickiewicz, 

2015). Andra symtom kan vara avvikande flytningar. Behandling vid endometriecancer sker i 

det flesta fall med kirurgi, där livmodern eller delar av det drabbade området operaras bort. I 

särskilda fall används strålbehandling när det finns tydliga belägg som visar på att patienten 

inte kan genomföra en operation. 

Ovarialcancer är en cancerform där cirka 80 procent av de som diagnostiseras befinner sig 

i ett sent skede av sjukdomsutvecklingen (Borgfeldt, 2015). Detta kan bero på de ospecifika 

symtomen som kännetecknar ovarialcancer. Förstoppning och miktionsträngningar kan vara 

tidiga symtom. Senare symtom kan vara smärta samt ökat midjemått, uterusprolaps eller djup 

ventrombos. Diagnosen säkerställs genom kirurgi vilket också ses som en del av 

behandlingen då även tumörvävnad opereras bort. Eftersom en större del av de som 

diagnostiseras med ovarialcancer befinner sig i ett senare skede behandlas de även med 

cytostatika.   

Vid cervixcancer är blödningar från tumörens lättblödande yta ett tidigt symtom (Dahm 

Kähler, 2015). Ytterligare symtom kan vara flytningar som är illaluktande, vattniga och 

blodblandade. Cervixcancer behandlas med kirurgi, cytostatikabehandling och 

strålbehandling. Dessa behandlingsformer används i kombination eller enskilt beroende på 

cancerns omfattning.    

Det första symtomet som uppkommer vid vulvacancer är klåda i vagina (Brännström, 

2015). Denna klåda kan pågå en längre tid innan diagnosen ställs. Symtom som kan uppstå 

senare i förloppet är knutor i vulva, blödning, flytningar, problem med miktion och smärtor. 

Det är vanligt förekommande att denna typ av cancer upptäcks sent, då patienten ofta 

nonchalerar det tidiga symtomet klåda. Vulvacancer behandlas främst kirurgiskt där tumören 

och eventuellt närliggande lymfkörtlar opereras bort. Strålbehandling ges i vissa fall då 

cancern är lokal och avancerad. 

Vid behandling av cancer förekommer ofta ett flertal olika fysiska biverkningar (Planck & 

Palmgren, 2016). Vid cytostatikabehandling är håravfall och skada på slemhinnor vanligt. 

Strålbehandling ger lokala biverkningar från bestrålat område, exempelvis reaktioner på hud 

och slemhinnor samt infertilitet. Andra symtom som kan uppkomma vid strålbehandling mot 
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bäckenet är avförings- och urininkontinens, vaginala smärtor och blödningar (Lind et al., 

2011). Vid cytostatikabehandling och strålbehandling är trötthet och illamående en vanlig 

biverkan (Planck & Palmgren, 2016).  

 

Sexuell hälsa 

Sexuell hälsa är ett komplext begrepp och den upplevda sexuella hälsan är individuell och 

kopplad till individens sexualitet (Hulter, 2014). Att uppleva sexuell hälsa innebär en positiv 

upplevelse av sin sexualitet och sexuella förhållanden och är inte endast frånvaro av sjukdom 

(World health organization, 2017). Sexualitet beskrivs omfatta kön, könsidentitet, könsroller, 

sexuell läggning, njutning, intimitet och reproduktion och påverkas bland annat av biologiska, 

sociala, politiska, kulturella, historiska och religiösa faktorer. En annan väsentlig del av den 

sexuella hälsan är att kunna ta del av sexuella erfarenheter på ett säkert sätt och utan tvång. 

Att de sexuella rättigheterna respekteras och uppfylls är en viktig del för att sexuell hälsa ska 

kunna uppnås. De sexuella rättigheterna är en del av de mänskliga rättigheterna, och innebär 

en frihet att själv ta beslut om sin egen kropp och sexualitet (Folkhälsomyndigheten, u.å.). 

Beslut om sin egen kropp och sexualitet ska kunna tas utan risk för diskriminering.   

 I en studie av Muhamad, Liamputtong, O’Halloran, Low, och Moolchaem (2016) 

undersöktes hur heterosexuella kvinnor tolkar begreppet sexualitet. Resultatet visade att synen 

på sexualitet påverkas av bland annat könsidentitet, behov, tidigare sexuella erfarenheter, 

etnicitet, tro och känslor. Även Southard och Keller (2009) undersökte kvinnors syn på 

sexualitet där kvinnorna uppgav kroppsuppfattning, strävan efter att vara attraktiv och känslan 

av att vara kvinnlig var viktiga aspekter för sexualiteten. 

 

Sexuell lust, upphetsning och orgasm 

Det som sker i kroppen vid sexuell stimulans kan benämnas sexuell respons (Ekdahl, 2017). 

Sexuell respons innefattar tre faser som benämns lust, upphetsning och orgasm. Under dessa 

faser sker olika förändringar i kroppen. Vid sexuell lust, hos kvinnor, ökar blodtillförseln och 

en svullnad av de yttre könsorganen uppstår. Sexuell lust kan uppkomma genom antingen 

syn- eller hörselintryck, tankar på sexuell aktivitet eller genom stimulering av erogena 

punkter. Det finns även en funktion i kroppen som hämmar den sexuella lusten, som 

exempelvis kan initieras av stress. Vid sexuell lust förkommer även ökad lubrikation i vagina. 

Sexuell upphetsning kännetecknas av att livmodern reser sig, vagina utvidgar sig och 

blygdläpparna ändrar färg. I de fallen då kroppens reaktion på sexuella stimuli resulterar i en 

orgasm dras livmodern, bäckenbotten och ändtarmsmuskeln ihop. 
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Vad som händer och upplevs i kroppen vid sexuell lust har uppmärksammats i en studie av 

Dang, Chang och Brotto (2017). Det uppdagades att det sker fysiska förändringar som inte är 

kopplade till de kvinnliga könsorganen, såsom förhöjd puls, förhöjd kroppstemperatur och 

ökad energi. Fysiska förändringar vid sexuell lust som har koppling till genitalierna var en 

kittlande och kliande känsla i vagina och vaginal lubrikation. Det framkom även psykiska 

upplevelser i relation till sexuell lust som var känslor av spänning och nervositet. Utöver detta 

framkom även känslor av avslappning, tillfredsställelse och mindfullness, det vill säga 

medveten närvaro. 

 

Sjuksköterskans roll  

International Council of Nurses (ICN) etiska koder är riktlinjer för sjuksköterskan att följa i 

professionen och omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan 

ska erhålla kunskap om ICN:s etiska koder för att kunna utöva professionen. Lyhördhet och 

respekt ska genomsyra sjuksköterskans förhållningssätt och den information som ges till 

patienten ska vara individanpassad och personcentrerad. Hellbom och Thomé (2011) 

beskriver att sjuksköterskans roll inom onkologisk vård är att se både patientens och 

närståendes behov ur ett helhetsperspektiv. Att samtala om sin sexuella hälsa är ett önskat 

behov hos vissa patienter (Hulter, 2014). Enligt ICN:s etiska koder ska sjuksköterskan ha ett 

personcentrerat förhållningssätt där alla aspekter av patientens behov ingår, vilket innefattar 

den sexuella hälsan (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

Hulter (2014) belyser patienters upplevelser att det samtalas för lite om sexuella bekymmer 

i vården. Det beskrivs även att information kring sjukdomen och behandlingens koppling till 

sexualiteten är bristfällig. Det är inte ovanligt att sjuksköterskor känner sig obekväma kring 

att samtala om patientens sexualitet. I studien av Southard och Keller (2009) rapporterade 43 

av 52 deltagande patienter att sjuksköterskan inte frågat om sexualitet eller sexuell hälsa.  

En studie som belyser sjuksköterskors attityder och känslor kring samtal om sexualitet har 

genomförts i Turkiet (Arikan, Meydanlioglu, Ozcan, & Canli Ozer, 2015). Det framkom att 

68 procent av de 162 sjuksköterskorna som deltog hade kunskap om sjukdomars påverkan på 

sexualiteten och var även medvetna om vikten av att samtala om detta med patienten. Trots 

det visade resultatet att 72 procent av sjuksköterskorna inte tog sig tid att prata med 

patienterna om deras tankar kring sexualitet. Vissa av sjuksköterskorna uppgav att det var ett 

allt för privat ämne medan andra hade uppfattningen att patienterna inte hade någon förväntan 

på att sjuksköterskan skulle ta upp frågan. Författarna till artikeln jämförde resultatet med 



 
 5 (32) 

 

   
 

liknande studier som gjorts i andra länder och kommer fram till att attityden kring att samtala 

om sexualitet sig åt beroende på kultur, religion och samhälle.   

Anledningen till att sjuksköterskor inte tar sig tid att prata med patienten om den sexuella 

hälsan har även uppmärksammats i en studie av Mahmoud och Fawaz (2015). I studien deltog 

200 sjuksköterskor och 67 procent av dem upplevde att det största hindret att diskutera sexuell 

hälsa var bristen på utbildning kring kvinnlig sexualitet. Nästan alla sjuksköterskor, 91.5 

procent, uppgav att kunskap kring problem med den sexuella hälsan hos kvinnor inte togs upp 

under sjuksköterskeutbildningen. Det framkom även att närmare hälften av dem inte trodde 

att gynekologiska sjukdomar kunde påverka kvinnors sexuella funktion.  

 

Problemformulering 

Behandling vid gynekologisk cancer kan medföra biverkningar på den fysiska kroppen. Det 

kan uppstå skada på slemhinnor, vaginala smärtor och blödningar samt infertilitet. Sexuell 

hälsa upplevs olika för alla individer och påverkas av flera faktorer. Det finns behov från 

patienternas sida att frågan om den sexuella hälsan tas upp av vården. Kunskap om problem 

kring den sexuella hälsan är bristfällig hos sjuksköterskor och frågan om den sexuella hälsan 

ses som privat. För att erhålla ett personcentrerat förhållningssätt och tillgodose patienternas 

behov är det viktigt att inkludera frågan om den sexuella hälsan. Att få en tydligare bild av 

kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter behandling mot gynekologisk cancer är således av 

stort värde, både för sjuksköterskan och patienten. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa upplevelsen av sexuell hälsa hos kvinnor som behandlats för 

gynekologisk cancer.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Valet av Calista Roys adaptionsmodell baserades på författarnas vilja att studera ett område 

som belyser ett eventuellt skifte av den sexuella hälsan och kommer diskuteras i relation till 

litteraturöversiktens resultat. Callista Roys adaptionsmodell är ett verktyg som kan användas 

som stöd för sjuksköterskan för att förstå och hjälpa patienter som genomgår förändringar i 

livet (Roy, 2009). Att hantera nya situationer kräver strategier för att inte hamna i obalans. 

Det innebär inte att passivt acceptera den nya situationen utan att aktivt finna strategier för att 

bemästra situationen. Roys syn på hälsa innefattar förmågan att hantera den föränderliga 
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miljön inom sig och runtom. Individens förmåga att hantera situationer består av medfödda 

respektive inlärda förmågor.  

Människan påverkas av stimuli från den inre och yttre miljön (Roy, 2009). Det finns tre 

olika typer av stimuli, varav den första benämns the focal stimulus. Detta stimulus ger 

individen en direkt respons och individens fokus och energi riktas mot den. Ett exempel är när 

läkaren ger besked om en cancerdiagnos. I denna situation är the focal stimulus läkaren som 

talar, då individens uppmärksamhet riktas mot den som talar. Den andra typen av stimuli är 

the contextual stimuli, som kan förklaras som sammanhanget som the focal stimulus 

uppkommer i. I exemplet med cancerbeskedet så reagerar man olika beroende på om man var 

förbered på beskedet eller om det kommer som en chock. Den sista typen av stimuli benämns 

the residual stimuli. Dessa stimuli är inte lika tydliga för individen i stunden då the focal 

stimulus uppkommer men påverkar ändå individens reaktion. Individens erfarenheter kan 

komma att styra reaktionen även om individen själv inte är medveten om det. Vid ett 

cancerbesked kan reaktionen från en individ vara påverkat av om individen tidigare i livet 

erfarit en liknande händelse. Människan ställs ständigt inför nya situationer och den inre och 

yttre miljön är aldrig konstant utan förändras kontinuerligt.  

Människan kan befinna sig i olika tillstånd i livet och dessa benämns som tre olika 

adaptionsnivåer (Roy, 2009). Den första adaptionsnivån kallas the integrated level som 

innebär att livet är i balans. Alla processer i livet fungerar som de ska och individens behov 

kan tillgodoses. Vid andra nivån, som kallas för the compensatory level, innebär att krävande 

stimuli utmanat den integrerade nivån. För att behålla balansen i livet startas olika system som 

kompenserar för de krävande stimuli. Den tredje nivån benämns som the compromised level. 

När en individ befinner sig på denna nivå finns det inte möjlighet att kompensera för de 

krävande stimuli som utmanar den integrerande nivån, det blir obalans. Vilka stimuli en 

individ utsätts för och hur väl det hanteras påverkar hur individen reagerar och beter sig.   

I rollen som sjuksköterska är uppgiften att identifiera beteenden hos patienten för att få en 

bild av hur väl stimuli hanteras (Roy, 2009). Människan ses som en helhet som byggs upp av 

mindre delar som påverkar individens val av handling och agerande. Sjuksköterskan ska 

bibehålla sitt holistiska synsätt och uppmärksamma reaktioner och handlingar hos patienten. 

Sjuksköterskan behöver även identifiera vilka stimuli som påverkar patienten och dennes 

beteende. För att fånga helheten krävs även en bedömning av kroppsfunktionen som kan 

göras genom att kontrollera vitalparametrar. Information om det fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnandet fås genom observation, välutvecklad intuition, noggrann mätning och 

intervjuer. Denna information kan stödja sjuksköterskan i att få en bild av vilken 
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adaptionsnivå patienten befinner sig på och även vilka stimuli som patienten reagerar på. När 

sjuksköterskan har uppmärksammat var i adaptionsprocessen patienten befinner sig blir 

uppgiften att främja välbefinnandet och adaptionen på bästa möjliga sätt utifrån patientens 

resurser och identifierade behov. Sjuksköterskan måste vara medveten om att välbefinnande 

är komplext och möjligheten att uppnå fullständigt välbefinnande varierar. Omvårdnaden ska 

fokusera på att skapa balans genom att antingen eliminera påfrestande stimuli eller forma 

åtgärder som hjälper patienten att hantera reaktionen. Utöver detta är det viktigt att inkludera 

patientens upplevelse av den egna livskvalitén och identifiera resurser som påverkar 

livskvalitéten positivt.  

 

Metod 

En litteraturöversikt har genomförts, vilket innebär insamling av tidigare forskning, för att 

sedan kartlägga materialet (Friberg, 2017). Detta har gjorts för att identifiera vilken kunskap 

som finns kring det specifika området i nuläget.  

  

Datainsamling 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa upplevelser, och för att hitta vårdvetenskapliga 

artiklar som besvarade syftet hämtades artiklarna från databaserna CINAHL Complete, 

Nursing and Allied Health Database och PubMed. Under den första sökningen anlades ett 

helikopterperspektiv enligt Friberg (2017) för att få ett helhetsgrepp om den forskning som 

fanns relaterat till litteraturöversiktens syfte. För att hitta artiklar relaterat till sexuell hälsa 

användes sökorden sexuality, sexual health, female sexuality, sexual life och psychosexual. 

Dessa har kombinerats med andra söktermer kopplat till gynekologisk cancer såsom genital 

neoplasms female, gynecological cancer och gynaecological cancer. För att hitta artiklar som 

belyser upplevelse har vi även använt oss av sökorden qualitative study, qualitative studies 

och qualitative research. I några av sökningarna användes sökordet experience, däremot gav 

detta inte något resultat. Vid identifiering av sökord användes svensk MeSH som stöd. De 

termer som inte fanns i svensk MeSH användes genom fritextsökning. Sökorden som 

användes i databaserna kombinerades med hjälp av boolesk sökteknik, vilket innebar att vi 

använde AND för att kombinera två sökord och OR för att kombinera synonymer (Östlundh, 

2017).  
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Urval 

För att begränsa sökningarna använde författarna initialt tidsbegränsningen fem år som sedan 

utökades till tio år. Författarna begränsade sitt urval till studier med kvalitativa data. Peer 

reviewed valdes som begränsning i CINAHL Complete och Nursing and Allied Health 

Database för att säkerställa kvaliteten av artiklarna. I databasen PubMed fanns inte 

begränsningen peer reviewed att välja och därför sökte författarna information om att denna 

process genomförts i respektive tidskrift där de valda artiklarna publicerats. Full text lades till 

som begränsning i alla sökningar förutom en för att säkra tillgängligheten av artiklarna. Vid 

de sökningar då möjligheten fanns lades även begränsningen English till. Sökningarna 

begränsades inte till en specifik åldersgrupp. Första steget i sållningen var att läsa artiklarnas 

titlar för att få en uppfattning om innehållet verkade relevant för syftet. Andra steget var att 

läsa Abstract i de artiklar som uppfattades som aktuella. Totalt lästes 35 abstracts (se bilaga 

1). Artiklarnas abstract lästes för att få en övergripande bild av innehållet och på så sätt kunna 

bedöma vilka artiklar som skulle studeras grundligt, och eventuellt ingå i litteraturöversikten. 

Elva artiklar lästes och samtliga valdes ut för att ingå i litteraturöversikten. Författarna har 

säkerställt att de valda artiklarna är etiskt granskad genom att söka efter godkännande från en 

etisk kommitté, antingen i artiklarna eller via tidskrifternas hemsida. 

 

Dataanalys 

Resultatartiklarna i litteraturöversikten har analyserats enligt Friberg (2017). Artiklarna har 

studerats genom att båda författarna upprepade gånger läst och diskuterat innehållet. För att 

underlätta processen och få en övergripande bild av artiklarnas innehåll sammanställdes de 

kortfattat i en tabell (se bilaga 2). Vid en ytterligare genomläsning markerades meningar och 

nyckelord i artiklarnas resultat som svarade an på litteraturöversiktens syfte. Dessa fördes in i 

ett dokument där de kunde jämföras med varandra. Likheter och skillnader identifierades i 

artiklarnas resultat och färgkodades, vilket mynnade ut i övergripande teman och underteman 

som sedan blev grunden till resultatet. De delar av resultatet i artiklarna som innehöll 

upplevelser från kvinnor som förlorat sin klitoris till följd av behandling uteslöts. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Kjellström (2017) beskriver vikten av att ta hänsyn till forskningsetik för att respektera 

människors lika värde och inte kränka deras integritet. För att arbetet ska tas på allvar och 

inge förtroende är det viktigt att det finns en reflektion kring etiska aspekter. 
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För att säkerställa att studierna som ingått i litteraturöversikten respekterar människors lika 

värde och inte kränker deras integritet har författarna kontrollerat att resultatartiklarna är 

etiskt granskade. I denna litteraturöversikt är kvinna ett återkommande begrepp. Vid 

användandet av begreppet kvinna menar författarna alla individer som har ett biologiskt 

kvinnligt kön, oavsett individens egna könsidentitet.  

Författarna till detta arbete hade en förförståelse som inkluderade en uppfattning om att 

gynekologisk cancer och dess behandling har en negativ inverkan på det sexuella livet. Denna 

förförståelse uppstår ur författarnas hypotetiska tankar om att själva drabbas av gynekologisk 

cancer. För att säkerställa att resultatet i denna litteraturöversikt inte förvrängs av författarnas 

förförståelse, värderingar och erfarenheter så har en medvetenhet om detta funnits genom hela 

arbetets gång. Detta kan även ses i valet av sökord då författarna valt neutrala sökord som inte 

ger ett förvrängt resultat. Preibe och Landström (2017) bekräftar att författarnas egna 

förförståelse, värderingar och erfarenheter kan påverka arbetet.  

Artiklarna som ingått i litteraturöversikten har varit på engelska, vilket kan beskrivas som 

problematiskt (Kjellström, 2017). Vid översättning från engelska till svenska finns det en risk 

att begrepp förvrängs. Direktöversättning av engelska ord till svenska får inte alltid samma 

betydelse eller innebörd.  

I syfte att undvika misstolkning av begrepp och formuleringar vid översättning av 

artiklarna har författarna läst igenom artiklarna var för sig för att sedan bilda en gemensam 

förståelse för innehållet. Genom egna och gemensamma reflektioner och diskussioner har vi 

ökat chansen för en ekvivalent översättning till svenska. 

Författarna har följt de formulerade forskningsetiska överväganden genom hela arbetet, 

från idéns uppkomst till den färdiga litteraturöversikten. Detta genomfördes med avsikt att 

upprätthålla minskad risk för kränkning och feltolkning.  

 

Resultat   

Analys och granskning av de elva resultatartiklarna ledde till identifiering av fyra 

huvudteman; Upplevelsen av ett förändrat sexuellt liv, En förändrad syn på sig själv, 

Förhållanden och Den nya synen på sexuell hälsa. Upplevelsen av ett förändrat sexuellt liv 

kompletterades med två underteman; Den sexuella lusten och Den sexuella akten. 

Huvudtemat En förändrad syn på sig själv kompletterades med två underteman; 

Kvinnlighetens betydelse för kvinnan och Kroppsuppfattning.  
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Upplevelsen av ett förändrat sexuellt liv 

Den sexuella lusten 

Kvinnorna som genomgått behandling mot gynekologisk cancer upplevde att den sexuella 

lusten påverkades (Akyüz et al., 2008; Aydin & Yesiltepe Oskay, 2016; Bal et al., 2013; 

Bilodeau & Bouchard, 2011; Cleary et al., 2013; Pinar et al., 2016; Tveit Sekse et al., 2013; 

Vermeer et al., 2016; Wilmoth et al., 2011; Zeng et al., 2011). Kvinnorna upplevde att den 

sexuella lusten minskade eller att den upphörde helt. Anledningen till den minskade sexuella 

lusten beskrevs av kvinnorna vara relaterad till smärta vid samlag (Aydin & Yesiltepe Oskay, 

2016; Tveit Sekse et al. 2012). En annan anledning till den minskade sexuella lusten kunde 

vara trötthet som kvarstod efter behandlingen (Aydin & Yesiltepe Oskay, 2016; Bilodeau & 

Bouchard, 2011).  

Känslan av minskad sexuell lust kunde beskrivas på olika sätt (Tveit Sekse et al., 2013; 

Cleary et al., 2013) som att gnistan gått förlorad eller att behandlingen slitit ut alla sexuella 

känslor (Tveit Sekse et al., 2013). Den sexuella lusten beskrevs även som att den delen av 

hjärnan var avstängd (Cleary et al., 2013). Beröring från partnern hade ingen positiv effekt på 

den sexuella lusten, vilket ledde till en oro att situationen aldrig skulle förbättras (Bal et al., 

2013). Däremot förekom en förnyad sexuell lust hos de kvinnor som ingått i ett nytt 

förhållande efter behandlingen (Vermeer et al., 2016). En känsla av att vara trygg i sig själv 

beskrevs påverka den sexuella lusten på ett positivt sätt (Aydin & Yesiltepe Oskay, 2016).  

 

Den sexuella akten 

Vid sexuell aktivitet uppstod smärta och det var något som påverkade kvinnorna på olika sätt 

(Akyüz, Güvenc, Üstünsöz & Kaya, 2008; Aydin & Yesiltepe Oskay, 2016; Bal, Yilmaz & 

Beji, 2013; Bilodeau & Bouchard, 2011; Cleary, Hegarty & McCarthy, 2013;  Tveit Sekse, 

Gjengedal & Råheim, 2013; Vermeer, Bakker, Kenter, Stiggelbout & Kuile, 2016; Wilmoth, 

Hatmaker-Flanigan, LaLoggia & Nixon, 2011; Zeng, Li & Loke, 2011). Smärtan kvinnorna 

hade upplevt ledde till en oro och rädsla inför fortsatta samlag (Bal et al., 2013; Cleary et al., 

2013; Bilodeau & Bouchard, 2011; Tveit Sekse et al., 2013; Vermeer et al., 2016). Smärtan 

ledde till att sexuell aktivitet undveks (Vermeer et al., 2016). Även hos de kvinnor som inte 

varit sexuellt aktiva sedan behandling infann sig en rädsla för smärta inför påbörjan av sexuell 

aktivitet (Akyüz et al., 2008; Barlow, Hacker, Hussain & Parmenter, 2014; Bilodeau & 

Bouchard, 2011). Smärtan beskrevs som gränslös i början av omslutande sex och det uppkom 

en känsla av att vagina skulle spricka (Aydin & Yesiltepe Oskay, 2016). Vid ejakulation i 
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vagina beskrevs en brännande smärta. Det framkom att smärtan vid omslutande sex var så 

stark att den associerades med en våldtäkt (Bal et al., 2013).  

Blödningar vid samlag påverkade upplevelsen av den sexuella hälsan (Aydin & Yesiltepe 

Oskay, 2016; Bilodeau & Bouchard, 2011) Blodiga och illaluktande flytningar, som följd av 

behandling, ledde till svårigheter att slappna av vid samlag (Bilodeau & Bouchard, 2011). På 

grund utav inkontinens upplevde kvinnorna en oro inför att läcka urin under samlag och detta 

ledde till att samlag blev mindre spontant (Vermeer et al., 2016).  

Vaginal förkortning och förträngning till följd av behandlingen, påverkade det sexuella 

livet (Aydin & Yesiltepe Oskay, 2016; Bal et al., 2013; Bilodeau & Bouchard, 2011; Wilmoth 

et al., 2011). Vaginal stenos ledde till att vissa samlagsställningar var omöjliga att utföra 

(Bilodeau & Bouchard, 2011). Hos de kvinnor som genomgått kirurgisk behandling av vulva 

framkom en förändrad känseluppfattning i form av domningar eller obehag (Barlow et al., 

2014). Minskad förmåga att nå orgasm var ett problem som nämndes av kvinnorna (Aydin & 

Yesiltepe Oskay, 2016; Bal et al., 2013; Barlow et al., 2014) 

En del kvinnor beskrev att de avvaktade med att påbörja sitt sexuella liv efter behandlingen 

(Akyüz et al., 2008; Aydin, Yesiltepe Oskay, 2016; Barlow et al., 2014; Zeng et al., 2011). 

Minskad lubrikation i vagina ledde till besvär vid samlag (Bal et al., 2013; Bilodeau & 

Bouchard, 2011; Cleary et al., 2013; Tveit Sekse et al., 2013; Wilmoth et al., 2011;). Detta 

ledde till minskad eller obefintlig sexuell aktivitet (Bal et al., 2013; Wilmoth el at., 2011). 

Besvär med omslutande sex på grund av torra slemhinnor ledde till att samlag blev ett 

problem istället för en njutning (Tveit Sekse et al., 2013; Zeng et al., 2011). Vaginal torrhet 

och smärta beskrevs minska den upplevda kvalitéten av den sexuella aktiviteten (Zeng et al., 

2011). Däremot beskrev ett flertal kvinnor att upplevelsen av samlag inte försämrades efter 

behandlingen (Aydin & Yesiltepe Oskay, 2016; Barlow et al., 2014; Tveit Sekse et al., 2013). 

Andra kvinnor beskrev att de kunde hantera de sexuella dysfunktionerna (Vermeer et al., 

2016). Det framkom att god planering och sexhjälpmedel var sådant som underlättade 

samlagen (Tveit Sekse et al., 2013). Vid vaginal torrhet framkom att glidmedel fungerade som 

ett bra hjälpmedel vid samlag (Aydin & Yesiltepe Oskay, 2016). 

 

 

En förändrad syn på sig själv 

Kvinnlighetens betydelse för kvinnan 

Kvinnorna upplevde att deras femininitet var påverkad efter behandling (Akyüz et al., 2008; 

Aydin et al., 2016; Bal et al., 2013; Barlow et al., 2014; Cleary et al., 2013; Pinar et al., 2016; 



 
 12 (32) 

 

   
 

Vermeer et al., 2016). De kvinnor som hade genomgått kirurgisk behandling upplevde 

förlorad femininitet relaterat till bortopererade delar av könsorgan och förlusten av fertilitet 

(Bal et al., 2013; Cleary et al., 2013; Vermeer et al., 2016; Pinar et al., 2016). Livmodern 

beskrevs vara en symbol för kvinnan och femininitet (Bal et al., 2013; Pinar et al., 2016). 

Eftersom att de bortopererade delarna är starkt kopplade till att vara kvinna uppstod ett 

ifrågasättande om sin könstillhörighet. Förlusten av denna symbol ledde till en tomhet (Pinar 

et al., 2016; Tveit Sekse et al., 2013) och beskrevs även som en känsla av att vara en 

inkomplett kvinna (Bal et al., 2013; Tveit Sekse et al., 2013). Hos de kvinnor som blivit 

infertila av sin behandling och hade en barnönskan förekom en stor sorg (Akyüz et al., 2008; 

Bal et al., 2013; Pinar et al., 2916; Tveit Sekse et al., 2013; Vermeer et al., 2016). Oavsett 

behandling upplevde kvinnorna att det förändrade fysiska utseendet påverkade deras känsla av 

kvinnlighet (Bal et al., 2013; Cleary et al., 2013). De fysiska förändringarna var till exempel 

håravfall på grund av cytostatikabehandling (Bal et al., 2013). Förändringarna ledde även till 

ett behov av att anpassa klädsel då trosskydd behövde användas (Cleary et al., 2013).  

 

Kroppsuppfattning 

Behandlingens påverkan ledde till en förändrad upplevelse av kroppen (Akyüz et al., 2008; 

Aydin & Yesiltepe Oskay, 2016; Bal et al., 2013; Barlow et al., 2014; Bilodeau & Bouchard, 

2011; Cleary et al., 2013; Pinar et al., 2015; Tveit Sekse et al., 2013; Vermeer et al., 2016; 

Wilmoth et al., 2011; Zeng et al., 2011). Kvinnorna upplevde en känsla av att inte vilja se sin 

egna kropp (Akyüz et al., 2008; Bal et al., 2013; Pinar et al., 2015). Det förekom en minskad 

självkänsla till följd av ärrbildning och viktökning (Pinar et al., 2015; Wilmoth et al., 2011). 

Förändring kring mage och genitalier på grund av behandling beskrevs även vara en 

påverkande faktor (Bal et al., 2013). Däremot upplevde vissa kvinnor det positivt att cancern 

satt på ett icke-synbart ställe och på så sätt påverkade det inte deras utseende (Barlow et al., 

2014; Pinar et al., 2015). Att operera bort brösten föreställde sig kvinnorna vara ett mer 

synbart ingrepp och därför ha större påverkan på kroppsuppfattningen.  

Håravfall till följd av cytostatikabehandling hade en stor inverkan på kvinnornas 

självkänsla (Bal et al., 2013; Cleary et al., 2013; Pinar et al., 2015; Wilmoth et al., 2011). 

Känslan av att förlora sitt hår ledde till sorg, förtvivlan och ilska (Cleary et al., 2013). Känsla 

av osäkerhet och minskat självförtroende på grund av de kroppsliga förändringarna var en 

gemensam nämnare hos flertalet kvinnor (Bilodeau & Bouchard, 2011; Cleary et al., 2013; 

Tveit Sekse et al., 2013; Vermeer et al., 2016). Det minskade självförtroendet kunde ses som 

en anledning till minskad sexuell aktivitet (Cleary et al., 2013). Behandlingarnas påverkan på 
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den fysiska kroppen ledde till en känsla av att inte kunna förstå och lita på sin egen kropp, då 

den inte längre fungerade på samma sätt som innan (Tveit Sekse et al., 2013). Kvinnorna 

upplevde även att utveckling av lymfödem påverkade kroppsuppfattningen (Barlow et al., 

2014 & Vermeer et al., 2016).   

 

Förhållanden 

Tankar och känslor kring förhållanden väcktes av den kroppsliga förändringen till följd av 

behandlingen (Bal et al., 2013; Barlow et al., 2014; Bilodeau & Bouchard, 2011; Cleary et al., 

2013; Pinar et al., 2015; Tveit Sekse et al., 2013; Vermeer et al., 2016; Wilmoth et al., 2011; 

Zeng et al., 2011). Det fanns tankar om att sexuell aktivitet är en del som bör ingå i ett 

förhållande (Bal et al., 2013; Pinar et al., 2015; Vermeer et al., 2016). Behandlingens 

påverkan på kroppen ledde till oro att inte kunna tillfredsställa sin partner. Minskad sexuell 

aktivitet i förhållandet ledde till anspänning i relationen (Cleary et al., 2013, Vermeer et al., 

2016). Smärtan som uppstod vid omslutande sex kunde skapa en distans mellan kvinnan och 

partnern (Wilmoth et al., 2011). Många av kvinnorna uttryckte det som att den sexuella 

aktiviteten endast var för mannens skull (Aydin & Yesiltepe Oskay, 2016; Bal et al., 2013; 

Cleary et al., 2013; Pinar et al., 2015). Kvinnorna beskrev sexuell aktivitet som en plikt i ett 

förhållande och tvingade sig därför att ha samlag med sin partner (Bal et al., 2013; Cleary et 

al., 2013; Pinar et al., 2015). Det fanns även en oro för att bli lämnad på grund av att inte 

kunna tillfredsställa sin partner (Cleary et al., 2013; Pinar et al., 2015). Denna oro uttrycktes 

som en rädsla för att partnern skulle vända sig till någon annan för att få sexuell 

tillfredsställelse (Bal et al., 2013: Cleary et al., 2013). För vissa kvinnor hade behandlingen 

lett till att förhållandet tagit slut (Aydin & Yesiltepe Oskay, 2016; Barlow et al., 2014; 

Bilodeau & Bouchard, 2011; Cleary et al., 2013; Tveit Sekse et al., 2013). Hos kvinnor som 

inte hade en partner framkom tankar om framtida förhållanden (Barlow et al., 2014; Vermeer 

et al., 2016). Funderingar kring hur behandlingen skulle påverka den sexuella kontakten med 

kommande partner nämndes av kvinnorna.  

Hos kvinnor i ett förhållande uppskattades en förstående partner som anpassade sig till den 

nya situationen (Barlow et al., 2014; Vermeer et al., 2016; Wilmoth et al., 2011). Det uppstod 

ett behov av att prata om den nya sexuella situationen, vilket öppnade nya dörrar till att prata 

om sexuell aktivitet med sin partner (Bilodeau & Bouchard, 2011). Att känna sig vacker och 

åtrådd var fortsatt betydelsefullt i ett förhållande (Bilodeau & Bouchard, 2011; Wilmoth et al., 

2011). Intimitet beskrevs av kvinnorna vara en del i ett förhållande (Cleary et al., 2013; Zeng 

et al., 2011). Kvinnorna beskrev att behandlingens påverkan på kroppen ledde till svårigheter 
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med intimiteten (Cleary et al., 2013, Tveit Sekse et al., 2013, Wilmoth et al., 2011). 

Kvinnorna upplevde en sorg att inte kunna uttrycka sin kärlek på samma intima och 

kroppsliga sätt som tidigare (Tveit Sekse et al., 2013). Däremot upplevde vissa kvinnor att 

intimiteten ökade med sin partner efter att ha överlevt cancer, detta visade sig ha en positiv 

inverkan på relationen (Zeng et al., 2011). 

 

Den nya synen på sexuell hälsa 

En gemensam upplevelse hos kvinnorna var att de reflekterade kring sin sexuella hälsa efter 

behandlingen (Cleary et al., 2013; Bilodeau & Bouchard, 2011; Vermeer et al., 2016; Pinar et 

al., 2015; Wilmoth et al., 2011). Kvinnorna beskrev att de fick ett nytt synsätt och en 

fördjupad förståelse kring sexualitet (Bilodeau & Bouchard, 2011; Cleary et al., 2013). 

Upplevelsen av denna förändring beskrevs som att sexualitet fick en större innebörd efter 

behandlingen, jämfört med innan då den endast förknippades med samlag. Sexualitet beskrevs 

som ett djupare möte mellan två människor och handlar om tillit och vänskap (Cleary et al., 

2013). Trots minskad sexuell lust och minskade sexuella relationer beskrev kvinnorna att 

deras sexualitet har utvecklats till något de är mer nöjda med (Bilodeau & Bouchard, 2011). 

Den nyfunna synen på sexualitet förklaras som intimitet, värme, närhet och att älska och inte 

bara som omslutande sex.  

En del kvinnor uttryckte att det var viktigare att de mådde bra och var vid liv än sin 

sexuella hälsa (Akyüz et al., 2008; Pinar et al., 2015). Upplevelsen av att ha genomgått 

behandling mot gynekologisk cancer medförde en känsla av lycka att de fick fortsätta leva 

(Pinar et al., 2015; Zeng et al., 2011) och en stolthet och styrka att de tagit sig igenom en svår 

period (Pinar et al., 2015). Tankar om behandlingens påverkan på den sexuella hälsan hade 

hos vissa kvinnor inte reflekterats över förrän de tillfrågats om ämnet (Aydin & Yesiltepe 

Oskay, 2016, Wilmoth et al., 2011). Att någonsin bli lycklig igen i en sexuell situation var 

något som vissa kvinnor tvivlade på (Pinar et al., 2015).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

En litteraturöversikt har genomförts enligt Friberg (2017) med intentionen att beskriva 

kvinnors upplevelse av sexuell hälsa vid behandling av gynekologisk cancer. Den valda 

metoden gav författarna en god möjlighet att besvara syftet med litteraturöversikten. Endast 

studier med kvalitativ data valdes till litteraturöversikten. Studier med kvalitativ metod är de 
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som främst belyser erfarenheter och upplevelser och på så sätt bidrar till fördjupad förståelse 

(Segersten, 2017).  

Valet av databaser baserades på att finna artiklar som belyser upplevelser. CINAHL 

Complete och Nursing and Allied Health Database är två databaser som innehåller främst 

vårdvetenskapliga artiklar och användes därför vid sökningarna. Valet av att inkludera 

PubMed, som är en stor databas inom biomedicin, grundar sig i att även den innehåller 

artiklar relaterade till vårdvetenskap och utgjorde därför en möjlighet till att finna flera 

relevanta artiklar.  

Författarna var medvetna om sin förförståelse kring ämnet som studerades och därför lades 

stor vikt vid att välja neutrala sökord för att minimera risken att föregå eller förvränga 

resultatet. Valet av sökord identifierades i relation till syftet genom att sökorden antingen 

fanns med i syftet eller var synonymer till dessa. För att få variation i sökningar användes 

exempelvis sexuality, female sexuality, sexual life och psychosexual som synonym till sexuell 

hälsa. Vid sökningarna var syftet inte helt färdigformulerat utan inkluderade både 

nydiagnostiserade och behandlade kvinnor och därför användes inte behandling som sökord. 

Det framkom dock vid den första genomläsningen av artiklarna att majoriteten fokuserade på 

upplevelser efter behandling och därför specificerades vårt syfte till efter behandling.   

Vid begränsningar av artikelsökningarna inkluderades artiklar som publicerats för 

maximalt tio år sedan. För att hitta artiklar vars resultat är aktuellt idag användes initialt de 

senaste fem åren som begränsning. Efter en övergripande sökning framkom att urvalet blev 

för snävt och begränsningen utökades därför till de senaste tio åren, vilket resulterade i nya 

sökningar som gav ett bredare utbud.  

 När begränsningen full text lades till försvann en artikel, vars titel svarade an på 

litteraturöversiktens syfte. Denna artikel visade sig finnas i full text och därför togs denna 

begränsning bort vid nästa sökning. Att full text användes vid majoriteten av sökningarna 

utgjorde en risk att missa relevanta artiklar. Författarna valde ändå att använda sig av full text 

för att säkerställa att artiklarna i sökningarna fanns tillgängliga utan kostnad.  

Valet av att inte specificera sökningarna till en särskild åldersgrupp baserades på vetskapen 

om att gynekologisk cancer främst drabbar äldre kvinnor. En åldersbegränsning skulle kunna 

möjliggöra ett resultat riktat till en viss åldersgrupp och därmed ett mer fokuserat resultat. 

Författarna säkerställde att artiklarna som ingick i litteraturöversikten inkluderade kvinnor 

över 18 år. Litteraturöversiktens resultat speglar därmed likheter och skillnader hos kvinnor i 

alla åldrar över 18 år som drabbats av gynekologisk cancer.  
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Alla artiklar som valdes ut var skrivna på engelska, vilket inte är författarnas modersmål. 

För att undvika misstolkning lästes artiklarna separat av författarna flertalet gånger. Vid 

översättning av artiklarna användes lexikon som stöd. Sedan gjorde författarna en gemensam 

tolkning av innehållet som mynnade ut i en sammanställning (se bilaga 2).   

Gynekologisk cancer kan ses som ett brett begrepp som innebär cancer på flera olika 

lokalisationer i kvinnans könsorgan. Upplevelsen kan påverkas olika beroende på typ av 

gynekologisk cancer. I litteraturöversikten användes artiklar där vulva-, cervical-, ovarie- och 

endometriecancer förekommer. Att författarna ändå valde att använda begreppet gynekologisk 

cancer kan styrkas med att avsikten var att undersöka hur cancer som sitter i kvinnans 

könsorgan och dess behandling påverkar den sexuella hälsan oavsett var i könsorganen 

cancern uppkommit. Författarna beslutade att inte inkludera upplevelser hos kvinnor som 

opererat bort sin klitoris. Ekdahl (2017) skriver att 70 procent av kvinnlig orgasm sker genom 

klitorisstimulering. Detta låg till grund för beslutet att utesluta upplevelser av sexuell hälsa 

hos kvinnor utan klitoris.  

Resultatartiklarna som valdes till litteraturöversikten hade inte någon geografisk 

begränsning. Artiklarna som valdes hade sitt ursprung i Turkiet, Australien, Kanada, Irland, 

Norge, Nederländerna, Kina och USA. Författarna var medvetna om att sexuell hälsa kan ha 

skilda betydelser beroende på vilket land individen kommer ifrån. Eftersom att Sverige är ett 

mångkulturellt land där kvinnor från hela världen bor så kan denna kunskap ses som aktuell.  

 

Resultatdiskussion 

Som författare till denna litteraturöversikt har vi blivit berörda av kvinnornas upplevelser av 

sin sexuella hälsa i samband med gynekologisk cancer. Vår förförståelse innefattade tankar 

om att den sexuella hälsan påverkas av behandlingen. Resultatet visade att denna förförståelse 

till viss del stämde men gav oss även ny och bredare kunskap. De fynd i litteraturöversikten 

som berörde oss mest diskuteras här mot annan vetenskaplig forskning, Callista Roys 

adaptionsmodell och våra egna reflektioner. 

 Ett genomgående ämne som kvinnorna beskrev var smärta som uppstod vid samlag. 

Kvinnor i litteraturöversiktens resultat beskrev smärtan vid samlag som gränslös, brännande 

och så stark att den associerades med en våldtäkt. Denna smärta väckte upplevelser av oro och 

rädsla inför fortsatta samlag. Utöver smärta var blödningar och torra slemhinnor biverkningar 

av behandlingen som påverkade den sexuella akten, lusten och viljan att ha samlag. Att 

smärta och minskad lubrikation var vanliga biverkningar efter behandling mot gynekologisk 
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cancer bekräftas i en studie av Stinesen Kollberg et al. (2015). I studien framkom det att 144 

av de 243 deltagande kvinnorna upplevde just smärta vid sexuell aktivitet.  

Upplevelsen av smärta vid samlag kan leda till att katastroftankar utvecklas (Ekdahl, 

2017). Katastroftankarna utlöser en rädsla som leder till antingen ökad uppmärksamhet för 

smärta eller undvikande eller uthärdande av sexuell aktivitet. Förstärkt uppmärksamhet på 

smärtan vid samlag leder till större risk att fortsättningsvis uppleva smärta. Att uthärda eller 

undvika smärtan leder till ökad sexuell dysfunktion i form av sänkt lust, orgasmsvårigheter 

och spänd bäckenbotten. Detta blir en ond cirkel som leder tillbaka till smärta. Hos andra 

leder smärtan till en rädsla som fungerar som en varningssignal och där konfrontation bidrar 

till utveckling av verktyg och alternativ till sexuell aktivitet. Förmågan att adaptera sig till den 

nya situationen medför mindre katastroftankar, lägre smärträdsla samt minskat undvikande 

och uthärdande av smärta. I litteraturöversiktens resultat syns denna typ av adaption hos de 

kvinnor som exempelvis använde glidmedel för att underlätta samlagen. Att synen på den 

sexuella hälsan förändrades efter behandlingen kan också ses som ett sätt att anpassa sig till 

en ny situation. Sexuell hälsa beskrevs som mer än omslutande sex, där närhet och värme var 

av lika värde. Att se sexuell hälsa ur en ny synvinkel under en utmanande period i livet kan 

relateras till Roys (2009) beskrivning av the compensatory level. Denna nivå som handlar om 

att bibehålla en balans genom att på olika sätt kompensera för stimuli, som i detta fall kan 

associeras till de förändrade sexuella funktionerna i kroppen. Däremot de kvinnor som 

beskrev att den sexuella aktiviteten blev ett problem istället för en njutning och ställde sig 

frågan om de skulle bli lyckliga igen kan däremot relateras till den tredje adaptionsnivån, the 

compromised level. Dessa kvinnor klarade inte av att hantera de krävande stimuli som de 

utsattes för. 

Muhamad et al. (2016) undersökte i en studie heterosexuella kvinnors syn och upplevelse 

på sexuell hälsa i länder med olika sociokulturell bakgrund. Resultatet visade att synen på 

sexuell hälsa skiljer sig beroende på kultur, religion, identitet, sexuella erfarenheter, känslor 

och behov. I kulturer där män har en dominant sexuell roll beskrev kvinnorna att de såg 

sexuell aktivitet som mer viktigt för mannens skull än sin egen. Denna syn på mannens 

dominanta sexuella roll framkom även i litteraturöversiktens resultat då kvinnorna uttrycker 

att sexuell aktivitet var en plikt i ett förhållande och att de upplevde en oro att männen skulle 

vända sig till någon annan för sexuell tillfredsställelse.  

Den sexuella akten behöver nödvändigtvis inte påverkas negativt efter behandling om 

förändringen hanteras på ett adekvat sätt, till exempel genom sexhjälpmedel, god planering 

och glidmedel. Den negativa påverkan på den sexuella hälsan som en del kvinnor upplevde är 
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ett tecken på att det krävs vägledning från vården för att dessa kvinnor ska kunna bevara sin 

sexuella hälsa. Hälsa som begrepp innefattar även sexuell hälsa och därför bör det framgå att 

sjukvården tydligt inkluderar även denna del i hälsoarbetet (Ekdahl, 2017). Behovet av 

inklusion av sexuell hälsa i sjukvården framkommer även i en studie av Vermeer et al. (2015) 

där kvinnor som behandlats mot cervixcancer upplevde behov av information och hjälp från 

sjukvården för att hantera sin oro kring sexualitet. Genom observation, intuition och samtal 

kan sjuksköterskan få insikt i hur väl patienten adapterat den nya situationen och på så sätt 

vägleda patienten (Roy, 2009). Vi anser att sjuksköterskor som arbetar med patienter som har 

diagnostiserats med gynekologisk cancer kan på så sätt bilda sig en uppfattning om hur väl 

patienten adapterat den nya situationen. Smärta vid samlag är ett exempel på ett stimulus som 

kan vara svårt att adaptera. I detta fall krävs att sjuksköterskan fokuserar på att skapa balans 

genom att identifiera patientens resurser, risker och behov och utifrån dessa forma åtgärder 

som hjälper patienten att hantera situationen. För att sjuksköterskan ska få insikt i hur väl 

patienten adapterat den nya situationen och kunna vägleda patienten krävs kunskap och mod 

att kunna samtala om sexuell hälsa. Det framkommer att vissa sjuksköterskor har för lite 

kunskap om sexuell hälsa och hur den kan påverkas av sjukdomar (Mahmoud & Fawaz, 

2015). Andra sjuksköterskor har en del kunskap men vågar inte ta upp ämnet med patienter 

(Arikan et al., 2015). Vi ser att balansen mellan patienters uttryckta behov och 

sjuksköterskans kompetens inte överensstämmer.  

Vid gynekologisk cancer beskrivs det förändrade fysiska utseendet vara ett påfrestande 

stimulus. Att förlora sitt hår, inte hålla kroppsvikten och att ha synliga ärr påverkade både 

kvinnornas kroppsuppfattning och känsla av kvinnlighet vilket i vissa fall ledde till en känsla 

av att inte vilja se sin egen kropp. Att de fysiska förändringarna på kroppen kan leda till 

förändrad självkänsla och ändrad syn på sig själv kan förstås utifrån en studie som gjorts 

kring ungdomars kroppsuppfattning. I studien framkom det att redan i ung ålder påverkas 

kroppsuppfattningen av media och samhällets syn på vad som är rätt och fel (Spurr, Berry och 

Walker, 2013). Studien fokuserar på ungdomars uppfattning om hur media och samhället 

påverkar deras syn på sin egna kropp. Tankar om hur man ser ut jämfört med hur kvinnor 

framställs i media uppkom, vilket påverkade ungdomarnas välbefinnande. Media och 

samhällets ideala bild av kvinnor ledde till att ungdomarna endast såg sina egna brister. 

Våra erfarenheter är att människans syn på sig själv formas bland annat utifrån samhället 

och medias bild av kroppen. Med tanke på det ideal som porträtteras anser vi att kvinnornas 

reaktioner av de kroppsliga förändringarna till följd av behandlingen är förståeliga. 

Samhällets ideal kan utöka lidandet för dessa kvinnor efter en svår sjukdoms- och 



 
 19 (32) 

 

   
 

behandlingsperiod. Att genomgå en svår behandling är påfrestande och att dessutom sträva 

efter ett kroppsideal kan göra upplevelsen svårare. Samhällets kroppsideal kan ses skapa 

obalans i kvinnornas adaptionsprocess då det kan finnas en upplevelse av att behöva förhålla 

sig till detta ideal. 

Trots kroppsideal så framkom det i litteraturöversikten att vissa kvinnor såg det positivt att 

cancern satt på ett icke synbart ställe och ansåg därför att deras utseende inte påverkades. De 

ansåg att operera bort brösten skulle ha större påverkan på hur de såg på sin egen kropp. 

Kvinnors upplevelse av sin sexualitet, efter att ha opererat bort ett eller två bröst till följd av 

bröstcancer, har undersökts i Brasilien (Rocha, Cruz, Vieira, da Costa, & de Almeida Lima, 

2016). Kvinnorna i denna studie upplevde att brösten är en stor del av deras kvinnlighet och 

en symbol för skönhet. Att förlora ett eller två bröst bidrog till en osäkerhet kring sin 

kroppsuppfattning och kvinnliga identitet. Vi såg en likhet med vårt resultat att både bröst och 

livmoder har en betydelse för kvinnligheten. Bröst hade en betydelse för det kvinnliga 

utseendet medan livmodern hade koppling till reproduktion. Förlusten av kroppsdelar som är 

en symbol för kvinnlighet har vi uppfattat leder till ett ifrågasättande av identiteten. Vi såg 

även en likhet i att både kvinnor som behandlats mot bröst- respektive gynekologisk cancer 

använde begreppet inkomplett för att beskriva synen på sin nya kropp. Att känna sig 

inkomplett beskrevs av kvinnorna grunda sig i att ha förlorat delar av kroppen.  

 Även mäns sexuella hälsa påverkas efter behandling mot prostatacancer (Schantz Laursen, 

2017). Mindre spontant samlag var en faktor som framkom till följd av behandlingen. Den 

minskade spontaniteten ledde till en känsla av minskad maskulinitet. Behandlingens påverkan 

på männens kroppar ledde till problem med identiteten då de upplevde att deras känsla av 

maskulinitet minskade. Att vara man kopplades starkt till att kunna utföra sexuella aktiviteter. 

Vi ser likheter mellan mäns och kvinnors upplevelser där både kvinnorna och männens 

förmåga till spontan sexuell aktivitet påverkades till följd av cancerbehandlingen. 

Maskuliniteten respektive kvinnligheten upplevdes påverkad som följd av den förändrade 

sexuella hälsan. Denna identitetskris kan ses som ett resultat av att inte kunna hantera detta 

stimulus, som i det här fallet är den förändrade situationen. I likhet med kvinnorna i vårat 

resultat upplevde även männen i studien av Schantz Laursen (2017) ett förändrat synsätt kring 

sexualitet. Precis som hos kvinnorna fick sexuell aktivitet en djupare innebörd för männen 

och sågs som mer än endast samlag.  

Vi reagerade starkt på att kvinnorna i litteraturöversikten upplevde att smärtan vid samlag 

kunde associeras till en våldtäkt och att sexuell aktivitet sågs som en plikt i ett förhållande 

som endast var för partnerns skull. Det fanns en oro att bli lämnad på grund av att inte kunna 
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tillfredsställa sin partner och att partnern skulle vända sig till någon annan för sexuell 

tillfredsställelse. Att kvinnorna tvingade sig till sexuell aktivitet trots smärta och obefintlig 

sexuell lust är allvarligt och kan ses gå emot de sexuella rättigheterna som innebär att man ska 

kunna ta del av sexuella aktiviteter på ett säkert sätt och utan tvång. Denna syn på kvinnans 

position i ett förhållande associerade vi till det globala upproret under 2017 kring sexuella 

trakasserier och maktmissbruk. Vi anser att erfarenheterna hos kvinnor som genomgått 

gynekologisk cancer och dess behandling bör lyftas och diskuteras så de inte lider i tystnad.  

 

Kliniska implikationer 

Resultatartiklarna i denna litteraturöversikt har sitt ursprung från olika delar av världen, vilket 

ger ett brett och internationellt resultat som är användbart för både sjuksköterskor som arbetar 

i Sverige och för de som söker sig till andra länder och kulturer.  

Litteraturöversiktens resultat kan ge sjuksköterskor en tydligare bild av vad de bör vara 

uppmärksamma på hos patienter som genomgått behandling mot gynekologisk cancer och kan 

på så sätt bidra till att underlätta identifieringen av tecken på sexuell ohälsa hos dessa 

patienter. Resultatet kan även bidra till att vården uppmärksammar hur sjukdom och 

behandling kan resultera i sexuell ohälsa, och förhoppningsvis kunna leda till att 

sjuksköterskor i högre utsträckning samtalar kring sexuell hälsa trots att ämnet kan upplevas 

obekvämt.  

Patienter som fått en gynekologisk cancerdiagnos men ännu inte påbörjat sin behandling 

kan ha ett behov av information om behandlingen och dess påverkan på den sexuella hälsan. I 

sjuksköterskans möte med denna patientgrupp kan litteraturöversiktens resultat fungera som 

ett verktyg för att förbereda patienterna inför de eventuella sexuella förändringarna samt ge 

omvårdnadsåtgärder vid sexuell ohälsa.   

Kunskapen om behandlingens påverkan på den sexuella hälsan kan implementeras på en 

temadag inom sjukvården. Under en eventuell temadag kan sexuell hälsa diskuteras både 

utifrån sjuksköterskornas egna uppfattning om vad sexuell hälsa innebär och utifrån 

litteraturöversiktens resultat. Diskussion kring detta kan bidra till att sjuksköterskans kunskap 

utvecklas och uppdateras, vilket är en nödvändig förmåga inom professionen. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Under arbetets gång har det framkommit att synen på vad sexuell hälsa innebär för kvinnorna 

i litteraturöversikten skiljer sig åt. Den sexuella hälsan kan vara betydelsefull för 

reproduktion, njutning eller ses som en plikt i ett förhållande. Synen på sexuell hälsa kan 
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påverkas av kultur och bakgrund. En fördjupad forskning om enskilda kulturers syn på sexuell 

hälsa är relevant att genomföra för att vi som sjuksköterskor ska kunna bibehålla ett 

personcentrerat synsätt.  

Det framkommer i litteraturöversiktens resultat att det finns olika sätt att bibehålla en 

välfungerande sexuell hälsa. Vi önskar se ytterligare forskning som innefattar hur den 

sexuella aktiviteten kan underlättas samt förbättras för kvinnor som genomgått gynekologisk 

cancer och dess behandling. Studier kring upplevelsen av den sexuella hälsan hos kvinnor 

som opererat bort sin klitoris bör utföras, eftersom 70 procent av alla kvinnor får orgasm via 

klitorisstimulering. Vi har uppfattat att sjukvården inte tar upp frågor kring den sexuella 

hälsan i möten med patienter men att behovet finns och därför behövs forskning om hur 

patienterna vill att vården ska ta upp detta ämne. Vi anser det värdefullt att forska på hur, när 

och på vilket sätt patienterna vill att sexuell hälsa ska tas upp. 

 

Slutsats   

Det framkom i litteraturöversikten att den sexuella hälsan påverkades på olika sätt av 

behandlingen mot gynekologisk cancer. Behandlingens påverkan på kroppen ledde till en 

rädsla inför omslutande sex, en känsla av otillräcklighet och en oro att inte kunna 

tillfredsställa sin partner. Brist på sexuell lust beskrevs som en slocknad gnista, medan andra 

kvinnor med god självkänsla beskrev en positiv effekt på den sexuella lusten. Kroppsliga 

förändringarna ledde till minskat självförtroende och förändrad syn på sin kvinnlighet.  

Sexuell hälsa fick en ny innebörd och för vissa vägde god hälsa tyngre än ett fungerande 

sexuellt liv. Litteraturöversiktens resultat visar på att sjuksköterskan måste inkludera sexuell 

hälsa i hälsoarbetet för att bibehålla det holistiska synsättet. Litteraturöversikten grundar sig i 

artiklar från olika delar av världen och kan bidra med värdefull kunskap till sjuksköterskor 

som arbetar i det mångkulturella Sverige. Sjuksköterskan är länken till att patienten får 

adekvat information om sjukdomen, behandlingen och biverkningar som kan påverka den 

sexuella hälsan och därför är det av värde att sjuksköterskan tar del av kunskapen som 

framkommer i denna litteraturöversikt.   
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Akyüz, A., 

Güvenc, G., 

Üstünsöz, A., 

& Kaya, T.  

 

 

Living with 

Gynecologic 

Cancer: Experience 

of Women and 

Their Partners 

2008, Turkiet, 

Journal of 

Nursing 

Scholarship.  

Syftet var att förklara 

upplevelser hos 

turkiska kvinnor med 

Gynekologisk cancer 

och deras partners.  

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: 19 kvinnor med 

gynekologisk cancer och 

tolv medverkande partners.  

Datainsamling:  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: Fenomenologisk 

metodik.   

Kvinnorna påverkades av håravfall till 

följd av cytostatikabehandling. En 

upplevelse av att inte vilja se sig själva i 

spegeln, då de känner inte igen sig 

själva. Kvinnorna beskrev att smärta och 

rädsla gjorde att de undvek sexuell 

kontakt. Partnerna förklara att kvinnorna 

inte hade någon sexuell lust. Sexuella 

relationer beskrevs som minst prioriterat 

i jämförelse med att ha god upplevd 

hälsa. Kvinnorna påverkades olika av 

fertilitetsproblem.   

 

Aydin, R., & 

Yesiltepe 

Oskay, Ü. 

 

Sexual Experience 

of Women After 

Pelvic 

Radiotherapy for 

Cervical Cancer 

 

 

2016, Turkiet, 

Turkish 

Journal of 

Oncology 

Syftet var att granska 

sexuella erfarenheter, 

tankar och problem hos 

kvinnor som genomgått 

strålbehandling mot 

bäckenområdet vid 

behandling mot 

livmoderhalscancer. 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: 17 kvinnor som 

genomgått strålbehandling 

mot bäckenområdet. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Innehållsanalys-

metoden.  

 

Det förekom problem med 

kroppsuppfattning, rädsla för att förlora 

sin kvinnlighet och sitt sexuella liv. 

Fysiska problem som beskrivs är smärta 

vid samlag, lägre sexuell lust och trång 

och torr vagina. Kvinnorna tar även upp 

aspekter kring förhållanden som 

påverkats av behandlingen. 

Bal, M. D., 

Yilmaz, S. D., 

& Beji, N. K. 

 

 

 

 

 

Sexual Health in 

Patients with 

Gynecological 

Cancer: A 

Qualitative Study.  

 

2013, Turkiet, 

Sexuality and 

disability 

Syftet var att undersöka 

kännetecken så som 

kroppsbild, sexuell 

funktion, fertilitet, 

sexuell hälsa och hur 

cancern påverkat 

mödraskap samt 

äktenskapet hos 

överlevande av 

gynekologisk cancer.  

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Elva kvinnor som 

avslutat behandling mot 

gynekologisk cancer. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Beskrivande –och 

innehållsanalys. 

Kvinnorna tar upp hur behandlingen 

påverkar deras kvinnlighet och 

kroppsuppfattning. Kroppsuppfattningen 

påverkades bland annat av håravfall. 

Livmoder var en stark symbol för 

kvinnlighet, som medförde en känsla av 

att vara en inkomplett kvinna. Minskad 

sexuell lust och problem med 

lubrikation, smärta och orgasm. Det 

framkom att smärtan vid omslutande sex 

var så stark att den associerades med en 



 
 

29 (32) 
 

 

   
 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

våldtäkt. Samlag ses som en plikt 

gentemot partnern. 

 

Barlow, E. L., 

Hacker, N. F., 

Hussain, R., 

& Parmenter, 

G. 

 

 

 

Sexuality and body 

image following 

treatment for early-

stage vulvar cancer: 

a qualitative study  

2014, 

Australien, 

The Journal of 

advanced 

nursing 

Syftet var att få en 

djupare förståelse för 

upplevelsen hos 

kvinnor som blivit 

behandlade för 

vulvacancer i tidigt 

skede, med särskilt 

fokus på deras 

upplevelse av sexualitet 

och kroppsuppfattning. 

 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Tio kvinnor som 

behandlats mot vulvacancer. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Tematisk analys. 

Vissa av kvinnorna avvaktade med att ha 

samlag efter behandling, medan andra 

återgick till sexuell aktivitet. De flesta 

upplevde ingen smärta. Upplevelse av 

domningar på vulvan, men dessa 

områden gick att undvika att beröra vid 

samla. Svårigheter att få orgasm, trotts 

detta var de flesta kvinnorna nöjda med 

sina sexuella relationer. De flesta 

kvinnorna var nöjda med sin 

kroppsuppfattning. Detta berodde på att 

behandlingen var lokaliserad på ett icke 

synligt ställe. Att få brösten 

bortopererade föreställdes värre än delar 

av könsorganet. Hos några av kvinnorna 

fanns en oro att utveckla lymfödem.  

 

Bilodeau, K., 

& Bouchard, 

L. 

 

 

The sexuality of 

Quebec women 

with cervical 

cancer: Looking for 

love despite 

radioterapy’s 

trauma to their 

sexual body 

2011, Kanada, 

Canadian 

Oncology 

Nursing 

journal. 

Syftet med studien var 

att få en större 

förståelse om 

sexualiteten hos 

medelålders kvinnor 

som behandlas med 

strålbehandling mot 

cervical cancer, genom 

att ta hänsyn till deras 

ord, värderingar och 

livssituation.  

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Tio kvinnor som 

avslutat strålbehandling för 

cervical cancer.  

Datainsamling: 

Fenomenologisk intervju. 

Analys: Tematisk analys. 

Tidigare var sexualitet en fysisk akt, men 

definitionen av sexualitet utvecklades 

hos kvinnorna. Minskad sexuell lust, 

vaginal torrhet och smärta efter 

behandling. Vaginal irritation, 

blödningar, illaluktande flytningar, 

vaginal stenos och fatigue påverkade 

kvinnorna vid sexuella relationer. 

Kroppsuppfattningen påverkades av 

viktuppgång.  

 

Cleary, V., 

Hegarty, J., & 

McCarthy, G.  

 

How a diagnosis of 

gynaecological 

cancer affects 

women’s sexuality 

2013, Irland, 

Cancer nursing 

practice 

Syftet med studien var 

att utforska 

gynekologisk cancers 

påverkan på 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Åtta kvinnor med 

gynekologisk cancer, fyra 

med ovariecancer, två med 

Nytt synsätt på sexualiteten. Kvinnorna 

upplevde en förändrad 

kroppsuppfattning. cytostatikabehandling 

resulterade i håravfall vilket ledde till 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

 sexualiteten från 

patientens perspektiv.   

vulvacancer och två med 

livmoderhalscancer.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: Innehållsanalys.  

 

 

negativa känslor. Påverkan på fertiliteten 

ledde till ändrad syn på 

kroppsuppfattning och femininitet. 

Förändrad sexuell lust. Smärta och 

minskad lubrikation vid omslutande sex 

ledde till minskad njutning. Kvinnornas 

förhållanden blev påverkade av den 

förändrade sexuella funktionen. 

Kvinnorna ansåg intimitet vara en viktig 

del av ett förhållande.   

 

Pinar, G., 

Kaplan, S., 

Akalin, A., 

Abay, H., 

Ayhan, A., & 

Ayhan, Y. 

 

 

 

Evaluation of 

Sexual Dysfunction 

and Affecting 

Factors in Turkish 

Women with 

Gynecological 

Cancer.  

2016, Turkiet, 

Sexuality and 

Disability. 

Syftet med studien var 

att utforska sexuell 

dysfunktion hos 

kvinnor med 

gynekologisk cancer 

och utvärdera faktorer 

av betydelse.  

Design: Kvalitativ studie, 

samt deskriptiv 

tvärsnittsstudie.  

Urval: 230 kvinnor som 

genomgått behandling mot 

gynekologisk cancer totalt, 

Varav 20 kvinnor 

intervjuades. 

Datainsamling: Formulär 

och semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: Statistisk analys av 

formulären samt 

Innehållsanalys. 

 

Kvinnorna i studien beskrev livmodern 

som en symbol för femininitet, förlust av 

denna ledde till identitetskris. Kvinnorna 

beskrev även oro att inte kunna 

tillfredsställa deras partner då de inte 

kände någon sexuell lust. När de hade 

samlag med deras partner var det för att 

tillfredsställa partnern och inte för att 

dom själva kände njutning eller 

upphetsning. Kroppsuppfattningen 

påverkades av viktuppgång, ärr och 

håravfall.  

Tveit Sekse, 

R. J., 

Gjengedal, E., 

& Råheim, M. 

 

Living in a 

Changed Female 

Body After 

Gynecological 

Cancer. 

  

2013, Norge, 

Health Care 

for Women 

International 

Syftet med studien var 

att utarbeta hur 

upplevelsen av att leva 

i en förändrad 

kvinnokropp efter 

gynekologisk cancer är, 

fem till sex år efter 

behandling.  

Design: Kvalitativ studie 

med fenomenologiskt 

hermeneutiskt perspektiv.  

Urval: 16 kvinnor som hade 

överlevt gynekologisk 

cancer. 

Datainsamling:  

Djupintervjuer.  

Analys: Tematisk analys.  

Kvinnorna upplevde en känsla av tomhet 

i livmodern direkt efter operationen. Det 

framkom att de kroppsliga 

förändringarna i samband med 

behandlingarna hade konsekvenser för 

det sexuella livet. Vissa jobbade 

tillsammans med sin partner med att hitta 

tillbaka till ett sexuellt liv medan andras 

relationer tog slut på grund av problemen 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

 med sexuell lust och obehag vid samlag. 

Svårigheter med att uttrycka intim, 

kroppslig kärlek. Upplevelse av att inte 

ha kontroll över sin kropp. Rädsla för 

omslutande sex på grund av smärta.  

Några av kvinnorna upplevde dock inget 

större problem med det sexuella livet 

efter behandlingen. De löste de sexuella 

problemen genom god planering, längre 

förspel och med sexhjälpmedel.  

 

Vermeer, W. 

M., Bakker, 

R. M., Kenter, 

G. G., 

Stiggelbout, 

A. M., & ter 

Kuile, M. M. 

 

 

 

Cervical cancer 

survivors´ and 

partners´ 

experiences with 

sexual dysfunktion 

and psychosexual 

support. 

 

 

2016, 

Nederländerna, 

Support Care 

Cancer.  

Syftet med studien var 

att bedöma upplevelsen 

av sexuell dysfunktion, 

psykosexuellt stöd och 

psykosexuellt 

vårdbehov hos de som 

överlevt cervixcancer 

och deras partners.  

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: 30 kvinnor som 

överlevt cervixcancer och 

12 partners.  

Datainsamling: Intervjuer 

baserade på Life History 

Calendar-metoden.  

Analys: Datorprogrammet 

NVivo.  

 

Infertilitet till följd av behandling ledde 

till sorg och påverkade känslan av 

kvinnlighet. Inkontinensproblematik 

ledde till mindre spontant samlag. 

Lymfödem och fysiska förändringar i 

vagina var en följd av behandlingen som 

ledde till negativ kroppsuppfattning och 

osäkerhet. Minskad sexlust. Ny partner 

kunde leda till återfunnen sexlust. 

Torrhet i vaginan och smärta upplevdes. 

Oro för smärta vid omslutande sex som 

ledde till undvikande av sexuell aktivitet. 

En del upplevde skuld gentemot deras 

partner för deras minskade intresse för 

samlag. Sexuell problematik påverkade 

deras förhållanden.  

   

Wilmoth, C. 

M., 

Hatmaker-

Flanigan, E., 

LaLoggia, V., 

& Nixon, T. 

 

Ovarian Cancer 

Survivors: 

Qualitative 

Analysis of the 

Symtom of 

Sexuality. 

2011, USA, 

Oncology 

Nursing 

Forum. 

Syftet med studien var 

att öka förståelsen 

kring inducerad 

behandlings förändring 

på sexualiteten från 

patientens perspektiv, 

att lära hur kvinnan 

Design: Kvalitativ studie.  

Urval: 13 kvinnor som 

påbörjat eller avslutat 

behandling mot 

ovariecancer.  

Datainsamling: Intervjuer 

och fokusgruppdiskussioner.  

Viktökning och håravfall påverkade 

kvinnornas kroppsbild negativt. Sexuell 

uppmärksamhet från partnern 

uppskattades. Vaginal torrhet och smärta 

hindrade sexuell aktivitet. Smärtfulla 

samlag skapade distans i förhållanden. 

Kvinnorna definiera sig som asexuella 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

 hanterar dessa 

förändringar i sin 

sexualitet och 

identifiera vilken 

information dom vill ha 

från sjuksköterskor 

angående symtomet.  

 

Analys: Deskriptiv 

innehållsanalys. 

eller inte hela. En process att vänja sig 

vid förändrad sexualitet och oro för att 

ens sexualitet är över.  

 

Zeng, Y. C., 

Li, D., & 

Loke, A. Y. 

Life after cervical 

cancer: Quality of 

life among Chinese 

Women 

2011, Kina, 

Nursing and 

health 

sciences. 

Syftet med studien var 

att utforska betydelsen 

av livskvalitet hos 

kinesiska kvinnor som 

överlevt cervicalcancer 

och hur överlevnad av 

cervicalcancer påverkat 

kvinnornas livskvalitet. 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: 35 kvinnor som 

avslutat behandling mot 

cervixcancer. 

Datainsamling: Ett 

skriftligt formulär som 

innehöll frågor med öppna 

slut.  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Hinder att återuppta sexuella aktiviteter 

var följande: En anledning var trötthet, 

en rädsla att sexuell aktivitet skulle 

försämra förutsättningarna att tillfriskna 

och att deras partner inte tog initiativ till 

sexuell aktivitet. Minskad sexuell lust 

efter behandling. Vaginal torrhet och 

smärta vid omslutande sex beskrevs 

minska kvalitén av den sexuella 

aktiviteten. 

Relationen till partnern blev mer intim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


