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Sammanfattning 
 

Bakgrund:  Gynekologisk cancer är ett samlingsnamn för de cancerformer som drabbar 

kvinnors reproduktiva system samt könsorgan. Årligen diagnostiseras 

omkring 3000 kvinnor i Sverige. Gynekologisk cancer och behandling 

orsakar psykiskt, fysiskt och socialt lidande hos patienterna, vilket påverkar 

deras sexuella hälsa negativt. Försämrad sexuell hälsa förknippas med 

försämrad livskvalité hos patienterna som genom behandlingen upplever 

rädsla och oro. Studier visar att sjuksköterskor anser att de inte besitter 

tillräcklig kunskap för att lyfta fram ämnet sexualitet och resterande 

vårdprofessioner uppger skiljaktigheter kring vilken profession som bör 

ansvara för att sexualitet inkluderas i omvårdnaden.   

Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av stöd från vårdpersonal angående sexuell 

hälsa hos patienter diagnostiserade med gynekologisk cancer.  

Metod: En litteraturöversikt enligt Fribergs modell där åtta kvalitativa och två 

kvantitativa vetenskapliga artiklar analyserats.  

Resultat: Resultatet presenteras genom fyra teman som framkom under analysen; 

Bristfälligt stöd, Varierande informationsbehov, Förväntningar på 

vårdpersonalen samt Upplevelsen av partnerns delaktighet. Resultatet visar 

att kvinnor diagnostiserade med gynekologisk cancer upplever att stödet från 

vårdpersonalen är bristfälligt och anser att vårdpersonalen bär ansvar för att 

information om den sexuella hälsan förmedlas.  

Diskussion: Litteraturöversiktens resultat diskuteras utifrån Katie Erikssons 

vårdvetenskapliga teori där begreppen lidande och värdighet lyfts fram. 

Kvinnors behov av stöd från vårdpersonal i samband med gynekologisk 

cancer åskådliggörs och ansvarsfördelning inom vården samt ett kulturellt 

perspektiv diskuteras. 

Nyckelord: Gynekologisk cancer, patienters upplevelse, sexuell hälsa, stöd 



  
 
 

 

Abstract 

Background: Gynecological cancer is a collective term for cancers that affect women's 

reproductive systems and genitals. About 3000 women are diagnosed 

annually in Sweden. Gynecological cancer and treatment cause 

psychological, physical and social suffering for the patients, which affects 

their sexual health negatively. Negatively affected sexual health is 

associated with impaired quality of life for patients who, through treatment 

experience fear and anxiety. Studies show that nurses believe that they don’t 

have enough knowledge to highlight sexuality and the remaining medical 

professions state differences about which profession that should be 

responsible for including sexuality in nursing.  

Aim: The purpose was to highlight the experience of support from healthcare 

professionals regarding sexual health in patients diagnosed with 

gynecological cancer. 

Method: A literature review according to Friberg’s model in which eight qualitative 

and two quantitative scientific articles were analyzed. 

Results: The result is presented through four themes that emerged during the 

analysis; Inadequate support, Varying information needs, Expectations on 

the healthcare staff and The experience of partner's participation. The result 

shows that women diagnosed with gynecological cancer experience that the 

support from the healthcare staff is inadequate and they believe that the 

healthcare staff is responsible for providing information about sexual health. 

Discussion: The results of the literature review are discussed based on Katie Eriksson's 

nursing theory, where the concepts of suffering and dignity are highlighted. 

Women's needs for support from healthcare professionals in connection with 

gynecological cancer are illustrated and the division of responsibility within 

health care and a cultural perspective is highlighted. 

Keywords: Gynecological cancer, patient experiences, sexual health, support 
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Inledning 
Genom vår sjuksköterskeutbildning har vi mött patienter diagnostiserade med sjukdomar vars 

symtom, behandling och biverkningar berövat dem på förmågor betydelsefulla för 

upplevelsen av livskvalité. En individs sexualitet anses betydelsefull för den mänskliga 

upplevelsen av välbefinnande och är således förknippad med både livsglädje och god hälsa.  

Hos kvinnor diagnostiserade med gynekologisk cancer är sexuell dysfunktion en vanligt 

förekommande negativ biverkan efter behandling. Utöver den anatomiska förändring som 

drabbar patienten är även psykologiskt betingade komplikationer orsak till försämrad sexuell 

hälsa. Av egen erfarenhet har vi upplevt initiering av samtal avseende sexuell hälsa som svårt 

och vårdpersonal anger rädsla för att inkräkta på patienters privatliv och integritet som 

anledning till utebliven dialog. Sjuksköterskeprofessionen ämnar betrakta människan ur ett 

helhetsperspektiv, vilket innebär att exkludering av ämnet sexuell hälsa förorsakar en 

betydande bristfällighet inom yrket. 

 Genom denna litteraturöversikt vill vi belysa upplevelsen av stöd från vårdpersonal inom 

området sexuell hälsa hos kvinnor som diagnostiserats med gynekologisk cancer. 

 

Bakgrund 
Gynekologisk cancer  

Årligen diagnostiseras omkring 3000 kvinnor i Sverige med gynekologisk cancer 

(Socialstyrelsen, 2018). Gynekologisk cancer orsakas av cellförändringar i de kvinnliga 

reproduktionsorganen vilket innefattar blygdläppar, slida, äggledare, äggstockar, livmoder 

samt livmoderhals. Av alla gynekologiska cancerformer är endometricancer, ovarial och 

cervixcancer de vanligast förekommande. 

  Cervixcancer innebär maligna förändringar i livmoderhalstappen vanligen orsakade av en 

infektion med persisterande onkogent humant papillomvirus (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & 

Andersson, 2010). Ovarialcancer drabbar äggstockarna och innebär cellförändringar av 

epitelial karaktär. Endometriecancer angriper livmoderhålans slemhinna och står för hälften 

av antalet gynekologiska cancerdiagnoser. Gemensamt för de gynekologiska cancerformerna 

är att de initialt ger vaga symtom såsom buksmärtor, ökade flytningar, icke-menstruella 

blödningar eller ökad miktionsfrekvens. 

  Gynekologisk cancer kan behandlas på varierande sätt (Dahm-Kähler, 2013). Beroende på 

cancerdiagnos kan behandlingen bestå av kirurgiska ingrepp, medicinering, strålbehandling 

eller hormonbehandling. I vissa fall får patienten genomgå en kombination av olika 
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behandlingar. Såväl kirurgiska ingrepp, där hela eller delar av de inre könsorganen avlägsnas, 

som övriga behandlingsmetoder ger inte sällan fysiska komplikationer för patienten. Utöver 

förändrad anatomi kan behandlingen ha negativa effekter på de hormonella nivåerna i 

kroppen, ge sensorisk nedsättning, orsaka torra slemhinnor och minskad lubrikation samt 

föranleda problem i tarmar och urinvägar (Bergmark, Åvall-Lundqvist, Dickman, 

Henningsohn & Steineck, 2002; Dahm-Kähler, 2013).  

 

Sexualitet och sexuell hälsa 

Sexualitet är enligt World Health Organization (WHO) ett grundbehov frånkopplat andra 

livsaspekter som följer människan centralt genom livet (WHO, 2006). Sexualitet är inte enbart 

kopplat till människans erotiska liv och de biologiska aspekterna av fortplantning utan är ett 

betydligt vidare begrepp än så då det även innefattar sociala aspekter. I begreppet ryms den 

mänskliga driften att finna kärlek, värme och närhet till andra människor och låta detta 

komma till uttryck genom beröring, känslor och tankar. Således är sexualitet ett behov som 

behöver tillgodoses hos människan, som är av både fysisk och psykisk karaktär och som har 

en betydelsefull roll i människans liv (Sundbeck, 2013). Den sexuella hälsan är kopplat till det 

fysiska, psykiska, sociala och emotionella aspekterna av välbefinnande som sexualiteten ger 

uttryck för och har således en betydelsefull roll för upplevelsen av livskvalité. God sexuell 

hälsa är av betydelse för upplevelsen av trygghet och mening även vid långvarig sjukdom 

(Sundbeck, 2013).  

 

Sjuksköterskans ansvar kopplat till sexuell hälsa 

Inom International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor formuleras fyra 

fundamentala ansvarsområden (ICN, 2012). Sjuksköterskeprofessionen ska främja hälsa, 

återställa hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lidande genom grundläggande respekt för 

mänskliga rättigheter. Patientens hälsa är det främsta målet. Ett hälsosamt sexualliv leder till 

välbefinnande, vilket är en avgörande faktor för subjektivt upplevd hälsa (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2012). Detta styrker den sexuella hälsans betydelsefulla roll inom 

personcentrerad omvårdnad. 

  Humanistisk grundsyn där människan tolkas som en enhet av kropp, själ och ande utformar 

stadgarna inom omvårdnad som anses som sjuksköterskans främsta expertis (ICN, 2012). Sex 

som fenomen är närvarande i de flesta människors liv och utgör en aspekt av att vara 

människa (Bergman, 2007). Sjuksköterskor behöver uppmärksamma och initiera samtal kring 
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sexuell hälsa inom omvårdnad för att i enighet med stadgarna genomföra ett korrekt arbete. 

Öppenhet, engagemang och förtroende för sjuksköterskan kan bidra med ökad tillit i 

vårdrelationen och resultera i förenklad dialog kring sexuell hälsa. Patientbemötande ska utgå 

från ett personcentrerat förhållningssätt för att bevara och bejaka patientens autonomi och 

integritet. Observation av psykisk hälsa bör vara genomgående och även här innefattas sexuell 

hälsa som en relevant faktor som bör beaktas inom onkologisk behandling (Bergman, 2007). 

Trots detta redovisar flera studier där sjuksköterskors attityder till sexualitet som 

samtalsämne undersökts att det råder tydliga brister inom området (Saunamäki, Andersson & 

Engström, 2010; Stead, Brown, Fallowfield & Selby, 2003). Sjuksköterskor uppgav att de, 

trots kännedom om att sexualiteten påverkas av sjukdom och behandling, inte kände sig 

tillräckligt kompetenta att samtala om ämnet med patienterna. Bristande kunskap och 

erfarenhet i kombination med att ämnet upplevdes genant uppgavs som motiv till rådande 

samtalsbarriär. 

 

Partnerns perspektiv 

En studie av Hawkins et al. (2009) visar att förändringar i sexualitet och intimitet även 

påverkar den cancerdiagnostiserade individens partner. Det sexuella förhållandet påverkas i 

stor utsträckning av cancerbehandling samt av utmattning orsakad av omhändertagandet av 

sin sjuka partner. Anhöriga upplevde att rollen som sexuell partner skiftade från en privat till 

en mer vårdande roll. Omställningar i den sexuella relationen förknippades med känslor som 

sorg och ilska samt förändrad självkänsla. Studien styrker att partners sexuella behov likväl 

som cancerpatienternas torde erkännas av vårdpersonal som en del i behandlingen. 

 

Problemformulering 

Sexualitet och god sexuell hälsa kan bidra till samhörighet samt känsla av trygghet och 

livskraft trots kronisk sjukdom. För många kvinnor diagnostiserade med gynekologisk cancer 

är fysiska och psykiska förändringar vanligt förekommande, vilket har negativ inverkan på 

den sexuella hälsan. Patientens sexualitet är en viktig aspekt vid gynekologisk cancer som i 

dagsläget inte uppmärksammas tillräckligt inom cancervård, varken enligt partners till 

drabbade kvinnor eller enligt sjukvårdpersonal.  

En ambition inom svensk sjukvård är att den ska baseras på en holistisk människosyn 

vilket innefattar personcentrerad omvårdnad där patienthälsa betraktas ur ett 

helhetsperspektiv. Att främja och återställa hälsa utgör väsentliga delar av sjuksköterskans 
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grundläggande ansvarsområden och innefattar vidare inkludering av människans sexuella 

hälsa inom cancerbehandling. Brist på kunskap samt genans anges av vårdpersonal som motiv 

till uteblivet stöd.  

Sexuell hälsa och intimitet anses vara faktorer som bidrar till upplevelsen av livskvalité. 

Om sexualiteten inte berörs av sjuksköterskan eller annan vårdpersonal försummas ett 

grundläggande mänskligt behov som utgör en glädjeberikande aspekt i människans liv. 

Författarna anser med bakgrund av ovanstående att sexuell hälsa framstår som ett bristande 

område inom cancerbehandling. Författarna vill genom denna litteraturöversikt, där patientens 

perspektiv hamnar i fokus, fördjupa sig inom området. Genom granskning av del av befintlig 

forskning önskar författarna bidra med grund för utveckling inom sjuksköterskeprofessionen.  

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelsen av stöd från vårdpersonal 

angående sexuell hälsa hos patienter diagnostiserade med gynekologisk cancer. 

 

 

Teoretisk utgångspunkt 
Författarna har i denna litteraturöversikt valt att använda Katie Erikssons vårdvetenskapliga 

teori som teoretisk utgångspunkt (Eriksson, 2015). Eriksson menar att utformningen av 

omvårdnad ska relateras till hälsa och lidande, två centrala begrepp ur teorin som författarna 

valt att fokusera på (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det fundamentala motivet för 

omvårdnad ska vara att lindra det lidande som patienten upplever i rådande livssituation. 

Lidandet kan yttras som sjukdomslidande, vårdlidande, kroppsligt samt själsligt lidande 

relaterat till patientens vårdsituation. 

 Människan tolkas som en enhet av kropp, själ och ande och perspektivet distanserar sig 

från en materialistisk bild av människan (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Om sexuell 

hälsa exkluderas ur behandlingen tar sjuksköterskan avstånd från den helhetsbild av 

människan som är centralt förekommande inom Erikssons teori. Konsensusbegreppet hälsa 

beskrivs som någonting mer än frånvaro av sjukdom och som en dynamisk helhet i linje med 

den uttalade människosynen. Att drabbas av svår sjukdom kan betraktas som en kamp mellan 

hälsa och liv emot lidande och död vilket många cancerpatienter upplever i samband med sin 

sjukdom. 

Vårdandet är det verktyg som kan tillämpas för att lindra lidandet hos patienten (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Sjuksköterskans professionella ansvar betonas och Eriksson 
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uppmärksammar patientens värdighet och autonomi som centrala fundament i kontext till 

omvårdnad. Genom en vårdande gemenskap baserad på respekt, ärlighet och engagemang kan 

sjuksköterskan spela som medaktör till patientens lidande och de kan då tillsammans enhetligt 

bekräfta och utkämpa lidandet. Omvårdnad av en kvinna som genomgår behandling för 

gynekologisk cancer ska utgå ifrån att skydda och bevara de funktioner hon besitter och 

genom en trygg vårdrelation baserad på respekt, kärlek och närvaro generera värdig 

omvårdnad.  

Då den vårdvetenskapliga teorin baseras på en holistisk människosyn och uppmärksammar 

vårdrelation och omvårdnad bedöms den tillämpbar för att granska hur patienter 

diagnostiserade med gynekologisk cancer upplever mottaget stöd inom sexuell hälsa. Katie 

Erikssons breda teori kan bidra med djupare analys och reflektion inom kvinnors subjektiva 

upplevelser och erhållen omvårdnad. Avsikten är att använda Erikssons teori som fördjupning 

under resultatdiskussionen. 

 

Metod 

Metoden som tillämpats för arbetet är litteraturöversikt med syfte att kartlägga kunskapsläget 

inom det valda området. Författarna till denna litteraturöversikt har valt att utgå från Fribergs 

(2017) modell för allmänna litteraturöversikter som ämnades utmynna i en 

problemformulering baserad på denna kartläggning. Som underlag för översikten kom 

metodiskt utvalda vetenskapliga artiklar att användas och i urvalet valde författarna att anta ett 

kritiskt förhållningssätt. I syfte att erhålla en fullständig bild med hänsyn till samtliga aspekter 

av ämnet antogs ett helikopterperspektiv genom vilket författarna genomförde en öppen och 

opartisk innehållsgranskning. Följaktligen kunde ett bredare perspektiv inom det valda ämnet 

belysas.  

 

Datainsamling 

De databaser författarna har nyttjat för sökningar är Cinahl Complete samt PubMed. 

Databaserna valdes i syfte att utöka fältet så att ett bredare spektra av relevanta 

vårdvetenskapliga artiklar kunde erhållas (Friberg, 2017). I syfte att belysa det valda 

problemområdet använde sig författarna av följande sökord relevanta för syftet; patient 

attitudes, patient experiences, gynecological cancer, support, sexual health, sexuality samt 

oncologic care. I huvudsak genomfördes sökningar där sökorden kombinerades om två eller 

tre. Då relevanta fynd identifierades bland ämnesorden i påträffade artiklar genomfördes även 
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sekundärsökningar. Segesten (2017) poängterar att sekundärsökning är en metod som minskar 

risken för att relevanta fynd går förlorade. Sökningarna presenteras i Bilaga 1.  

I syfte att beredas utökade söksträngar kan boolesk sökteknik användas enligt Östlundh 

(2017). De booleska operatorerna AND, OR och NOT används för att bestämma sambandet 

och bilda en söksträng mellan två söktermer. Operatorn AND valdes av författarna att nyttjas 

då det bidrog till att effektivisera sökningarna. För att undvika ett för stort antal träffar 

tillämpade författarna ett antal begränsningar. Sökningarna avgränsades till att enbart 

innehålla artiklar publicerade mellan år 2008-2019, samt vara författade på engelska. 

Författarna hade även som krav att artiklarna var vetenskapliga samt peer-reviewed, vilket 

enligt Friberg (2017) innebär att de genom granskning bedömts innehålla god forskning. 

Begränsningarna var betydelsefulla för gardering av etiskt korrekt och aktuell forskning.  

 

Urval 

För att få en uppfattning om vilka vetenskapliga artiklar som föreföll sig intressanta att 

granska mer ingående valde författarna att primärt undersöka titlarna hos de artikelträffar 

sökningarna givit. Därefter lästes abstract för de artiklar vars titel gav intryck av att svara mot 

syftet, eftersom abstractet ger en sammanfattning av vad dokumentet innehåller och därmed 

är behjälpligt vid en första sortering (Östlundh, 2017). Författarna kunde därefter exkludera 

de studier som inte bedömdes vara av relevans i relation till det fenomen som ämnades 

undersökas.  

Urvalet utgjordes av fjorton artiklar vars presenterade resultat och diskussion studerades 

noggrant och därefter sorterades ytterligare artiklar bort som inte till fullo ansågs svara mot 

syftet. Denna kvalitetsgranskning utmynnade i ett slutligt urval om tio vetenskapliga artiklar. 

Innehållet i de tio artiklarna diskuterades mellan författarna och en gemensam 

språköversättning till svenska genomfördes i syfte att minimera risken för feltolkning av 

materialet. De tio artiklar som presenteras i resultatet av denna litteraturöversikt återfinns i en 

matris över urval av artiklar, Bilaga 2. 

  

Dataanalys 

I analysarbetet utgick författarna från Fribergs (2017) modell. I det första analyseringssteget 

lästes samtliga utvalda tio artiklar i sin helhet igenom upprepade gånger. I syfte att validera 

väsentligt material samt reducera irrelevant data gjordes färgmarkeringar i texterna. För att 

skapa struktur på materialet sammanställdes artiklarnas olika delar i en översiktstabell, vilket 
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utgör det andra steget i Fribergs (2017) modell. Översiktstabellen återfinns i Bilaga 2. Som 

steg tre i analysprocessen valde författarna att tolka de bärande aspekterna i artiklarna och 

därigenom identifiera likheter och skillnader i studierna. De nyckelfynd som påträffades från 

de olika artiklarna relaterades till varandra och sorterades in under lämpliga teman. 

Tematiseringen hade till syfte att göra resultatet överblickbart samt frambringa klarhet och 

tydlighet för kommande läsare. Författarna var under processens gång noggranna med att de 

identifieringar som upptäcktes i det insamlade materialen återspeglade syftet med studien och 

således valdes endast relevanta fynd att tas med i tematiseringen. För att säkerställa att allt 

material av relevans använts studerades artiklarna slutligen igenom i sin helhet. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska principer syftar till att genom reflektion ansvara för att människors värde 

och rättigheter värnas genom hela forskningsprojektet (Sandman & Kjellström, 2013). I denna 

litteraturöversikt har författarna valt att genomgående följa rådande forskningsetiska riktlinjer, 

såväl vid val av problemområde som under författandets gång. De vetenskapliga studier som 

använts som underlag har genomgått noggrann granskning. Författarna har ämnat försäkra sig 

om att forskningsstudierna varit etiskt godkända samt att de följt rådande riktlinjer från den 

etiska kommittén. Granskningen genomfördes med avsikt att kontrollera studiernas följsamhet 

för informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Bryman, 2012).  

 Ett öppet och objektivt förhållningssätt har genomsyrat arbetet där författarnas 

förförståelse inom ämnet inte tillåtits inverka på val av sökord, granskning eller analys. 

Författarnas förförståelse behandlade uppfattningen om att sexualitet som ämne överlag 

försummas i mötet med patienter inom somatisk omvårdnad. I valet av sökord har objektivitet 

varit ett krav och värdeladdade ord har således uteslutits. Vidare har största aktsamhet 

tillämpats när översättning av studierna utförts så att inga språkliga brister riskerat inverka på 

resultatet, vilket åsyftats ligga i linje med originalstudierna (Sandman & Kjellström, 2013). 
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Resultat 

Resultatet av litteraturöversikten presenteras genom fyra teman; Bristfälligt stöd, Varierande 

informationsbehov, Förväntningar på vårdpersonalen samt Upplevelsen av partnerns 

delaktighet.  

 

Bristfälligt stöd 

De kroppsliga förändringar som förekom i samband med gynekologisk cancer hade negativ 

inverkan på kvinnors sexuella hälsa (Sekse, Råheim & Gjengedal, 2015). Kvinnor beskrev att 

de kände sig oförberedda på dessa konsekvenser då information och kunskap kring fysiska 

förändringar och sexuell funktion ansågs oförmedlad under behandling och eftervård. Stödet 

inom sexuell hälsa uppfattades som bristfälligt och kvinnor beskrev svårigheter i att uttrycka 

och tydliggöra sina informationsbehov till ansvarig vårdpersonal. Informations- och 

kunskapsbehovet förekom unisont hos kvinnorna som efterfrågade samtal om sexualitet med 

professionell vårdpersonal, samt var av inställningen att samtal om sexualitet torde vara en 

essentiell del av behandlingen (Rasmusson & Thomé, 2008; Wilmoth, Hatmaker-Flanigan, 

LaLoggia & Nixon, 2011).  

 Det bristfälliga stödet bidrog till att kvinnorna upplevde känslor som ensamhet och 

osäkerhet kring hanteringen av de kroppsliga och psykiska förändringarna relaterat till sin 

sexualitet och intimitet (Sekse et al., 2015). I processen att hantera cancerdiagnosen upplevde 

kvinnorna den förändrade sexualiteten som en parallell process att anpassa sig till. Dessa 

sexuella förändringar kunde leda till nedsatt självkänsla och bidrog till utveckling av negativ 

kroppsuppfattning hos patienterna som kände sig ofullständiga i sin kvinnlighet. 

Kroppsuppfattning, sexuell hälsa och intimitet ansågs avgörande för upplevd livskvalité. När 

sexualitet exkluderas ur behandlingen uppfattas även vikten av god livskvalité som åsidosatt 

(Bal, Yilmaz & Beji, 2013; Wilmoth et al., 2011).  

 Bristfälligt stöd inom sexuell hälsa genererade osäkerhet kring vad de kroppsliga 

förändringarna som uppkommit efter behandling i praktiken betydde för sexualiteten 

(Rasmusson & Thomé, 2008). Specifika råd gällande kondomanvändning, skörhet i vagina 

samt huruvida sexuell aktivitet överhuvudtaget var möjlig efter behandling var information 

som önskades men som inte förmedlats. Även fysiska förändringar som torra slemhinnor och 

minskad sexlust samt problematik av psykisk karaktär som ångest inför intima situationer 

lyftes fram (McCallum, Lefebvre, Jolicoeur, Maheu & Lebel, 2012).  
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 Den kollektiva uppfattningen kring samtal gällande sexuell hälsa var att vårdpersonal bär 

ansvaret att lyfta fram och initiera dialog (Sekse et al., 2015). Erfarenheten bland kvinnorna 

var att de upplevde sig sårbara inför ämnet och de fann initiering av samtal som 

problematiskt, då sexualitet i stor utsträckning ansågs som ett stigmatiserat område. De själva 

ansåg sig inte besitta mod nog att ta upp ämnet och de poängterade att sexualitet ignorerats 

inom behandlingen.  

 Kvinnor beskrev att det uteblivna stödet inom sexuell hälsa med vårdpersonal även orsakat 

försummelse av deras samtalsbehov, trots detta föreföll det sig enklare att inte inleda samtal 

(Vermeer et al., 2016). Tabustämpeln kring sexualitet orsakade ovilja och osäkerhet hos 

kvinnorna. Ämnets privata karaktär och de känslor som utvecklats under behandlingen gjorde 

det svårt för kvinnorna att självmant söka hjälp, trots rådande behov. Sexuella dysfunktioner 

ansågs som ett privat ämne och kvinnorna själva bedömde sig skyldiga att lösa problemen på 

egen hand då vårdpersonalen inte uppmärksammade sexuell hälsa i tillräcklig utsträckning.  

 Kvinnor som samtalat med sin vårdgivare gällande sexualitet ställde sig positiva till 

dialogen och uppmanade till mer stöd i kommunikativ form (Bal et al., 2013). De kände sig 

avslappnade i samtalet trots att sexualitet ansågs som ett tabubelagt ämne. Kvinnor som 

initierat samtal gällande sexuella förändringar upplevde ett uteblivet gehör från 

vårdpersonalen. Passivitet orsakade känslor av skuld och ensamhet vilket i förlängningen 

skapade oönskad distans i vårdrelationen. Det uteblivna gensvaret gav även upphov till 

negativa påföljder för framtida försök att initiera samtal gällande sexuell hälsa (Sekse et al., 

2015).  

 Upplevelsen av bristande stöd inom sexuell hälsa var enhetlig hos kvinnorna (Vermeer et 

al., 2016). Vid uppföljningssamtal efter avslutad behandling hade ansvarig gynekolog avsatt 

för lite tid för samtal gällande sexualitet. Informationen hade enbart adresserat fysiska 

aspekter och den känslomässigt betingade problematiken som kvinnorna upplevt hade 

exkluderats. Flertalet kvinnor hade på egen hand konsulterat en sexolog eller psykolog i syfte 

att få stöd för sin sexuella hälsa då vårdpersonalen inte ansågs kompetent nog och hälsan 

enligt kvinnorna inte beaktats tillräckligt. 

 Vid mötet med vårdpersonal var samtalet inriktat på faktabaserad information gällande 

diagnostiserad cancerform (Sekse et al., 2010). Samtalets orientering upplevdes som ett 

hinder av patienterna i diskussion där uttalat syfte varit att lyfta mer intima frågor relaterade 

till sexualitet. En betingad rädsla för eventuell dålig sjukdomsprognos färgade mötena och 

bidrog till känsla av nervositet hos kvinnorna. Den sexuella hälsan kändes irrelevant i 

sammanhanget och ämnet ansågs underordnad, vilket resulterade i att kvinnor avstod samtal 
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av sexuell karaktär. Den korta samtalstiden beskrevs som en ogynnsam miljö för att kunna 

lyfta fram frågor och tankar om sexualitet då detta skulle kräva ytterligare samtalstid och djup 

i dialogen. 

 Det sätt på vilken given information kommunicerats beskrevs av kvinnorna som 

motsägelsefull och ofullständig, där för mycket tonvikt lagts på aspekter direkt kopplade till 

postoperativt mående (Vermeer et al., 2016). De kvinnor som erhållit information om 

förändrad sexualitet ansåg att den förmedlats för tätt inpå den operativa behandlingen, vid ett 

tillfälle då kvinnorna inte varit kapabla att fokusera på sin sexualitet. Tidpunkten för delgivet 

stöd var avgörande för graden av mottaglighet och möjlig bearbetning hos kvinnorna. De 

konsekvenser som uppstått av att fokus i dialogen till stor del handlat om fysiska aspekter 

resulterade i att den psykologiska och emotionella hälsan åsidosattes och inte gavs tillräckligt 

utrymme. Kvinnor efterfrågade mer flexibelt stöd med information anpassad efter individuella 

behov. 

 

Varierande informationsbehov  

Vad som efterfrågades i stödet från vårdpersonal var individuellt bland kvinnor 

diagnostiserade med gynekologisk cancer (Rasmusson, Plantin & Emerstig, 2012). Generellt 

önskades information om vilka konsekvenser behandlingen skulle medföra. Ytterligare 

praktiska råd om vaginala förändringar och känslomässig hantering av nyuppkommen sexuell 

dysfunktion efterfrågades för att kunna förbereda sig mentalt inför framtiden. Det framkom 

att kvinnorna mottagit viss information men att denna behandlat områden som inte uppfattats 

som relevant för dem. 

 Informationsbehov kring sexuella förändringar och uppfattningen om vilken information 

som ansågs relevant skiljde sig mellan olika åldersgrupper (Sekse et al., 2010). Yngre kvinnor 

upplevde sexuell dysfunktion till följd av operation mer förödande än äldre kvinnor. 

Avlägsnande av livmodern erfors vara starkt förknippat med ångest och sorg relaterat till 

nyuppkommen infertilitet. Förlorad förmåga att skaffa fler barn upplevdes chockartat och 

smärtsamt då mammarollen av kvinnorna uppfattades som en signifikant del av livet som 

hotats av de konsekvenser den gynekologiska cancerns medfört (Bal et al., 2013). Kvinnornas 

upplevda sexuella hälsa försämrades avsevärt då de associerade sin sexualitet med 

reproduktionsförmåga och borttagning av livmodern innebar förlust av sexuella utryck och 

femininitet. Förlorad fertilitet orsakade emotionellt betingade hinder i samtalet och behovet av 

information angående fertilitetsbehandling och förmågan att bli gravid framkom hos de yngre 
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kvinnorna som prioriterat (McCallum et al., 2012; Wilmoth et al., 2011). Kvinnor i 

åldersspannet 18-47 år var signifikant bättre på att uttrycka sina behov och sitt intresse för att 

erhålla hjälp angående sexuella problem i jämförelse med kvinnor över 65 år (Hill et al., 

2011).  

 Kvinnor i åldersgrupper där framtida barnafödande inte längre var aktuellt upplevde 

däremot bortoperation av fertilitetsorgan som befriande och den postoperativa känslan av 

saknad var för denna åldersgrupp minimal (Sekse et al., 2010). Kvinnorna uppgav att de 

erhållit information gällande fertilitet trots att ämnet för dem inte ansågs relevant, då utsikten 

att skaffa fler barn inte var aktuellt. Relevanta upplysningar hade istället varit information 

gällande sexuell funktion och förändrad sexlust men inom dessa områden ansåg kvinnorna att 

de fått mindre information än vad de önskat (Rasmusson et al., 2012).  

 I syfte att tillgängliggöra mer individuellt anpassat stöd fanns en stark önskan om skriftlig 

information utöver den verbalt kommunicerade (Vermeer et al., 2016). Skriven information 

ansågs praktisk och som ett bra komplement relaterat till eventuellt bristande mottaglighet vid 

samtalstillfället. Skriftlig information i form av en hemsida eftertraktades av en stor grupp 

kvinnor med varierande svårighetsgrad av sexuell problematik. En hemsida skulle innebära 

lättillgänglig utökad informationsmöjlighet oberoende av kontext, kunna minimera risken för 

otillräckliga kunskapsbehov samt normalisera kvinnornas funderingar och problematik.  

 

Förväntningar på vårdpersonalen 

Kvinnor önskade mer samtalstid med en professionell person inom vården (Rasmusson & 

Thomé, 2008; Sekse et al., 2015; Vermeer et al., 2016). Tid var en betydelsefull aspekt för att 

som cancerpatient inte tappa tillit gentemot vårdpersonal och för att minska risken för ökad 

osäkerhet inom ett redan känsligt samtalsämne. Tillit samt lyhördhet utmärktes som 

värdefulla faktorer för god kommunikation och genuint engagemang från vårdpersonalen 

efterfrågades. Även en öppen attityd gällande emotionella reaktioner kopplade till sexualitet 

var önskvärt (Ekwall, Ternestedt, Sorbe & Hällgren Graneheim, 2011).  

 Kvinnorna värderade att bli erkända som individer och inte enbart som del av en 

gynekologisk cancergrupp (Ekwall et al., 2011). Få bli ihågkommen och sedd som en unik 

person dämpade i längden ångest och bidrog till ökat självförtroende. Minimering av antalet 

inblandad personal som patienten hade kontakt med var avgörande för att kunna utveckla en 

god vårdrelation. Personlig kommunikation samt god planering från vårdpersonalens sida 

resulterade i ökad beredskap för eventuellt kommande biverkningar.  
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 Det som ansågs som mest relevant i mötet var att ansvarig personal besatt tillräcklig 

kompetens för att stötta patienten inom sexuell hälsa (Sekse et al., 2015; Vermeer et al., 

2016). Kvinnor ansåg att det var en fördel att samtala med sjuksköterskor gällande sexuell 

hälsa då de uppfattades mer tillgängliga och gav sken av ett mer empatiskt förhållningssätt 

jämfört med övrig vårdpersonal (Ekwall et al., 2011).  Kroppsspråk och ögonkontakt var 

inbjudande parametrar i dialogen. Enligt kvinnorna bör sjuksköterskan eftersträva ett mer 

optimistiskt förhållningssätt och visa öppenhet inför faktumet att sexualitet anses vara ett 

känsligt ämne att diskutera (Rasmusson & Thomé, 2008; Sekse et al., 2015; Vermeer et al., 

2016).  

 

Upplevelsen av partners delaktighet 

Kvinnor diagnostiserade med gynekologisk cancer skattade det sexuella inom sin relation 

högt och uppgav ängsliga tankar kring på vilket sätt den förändrade sexualiteten skulle 

påverka relationen (Rasmusson & Thomé, 2008). Negativ inverkan på sexlivet och försämrad 

förmåga att acceptera nyutvecklade sexuella begränsningar resulterade i distans inom 

förhållanden. Relationella kommunikationssvårigheter angående den sexuella delen angavs 

efter sjukdomsuppkomsten och männen upplevde att deras kvinnor undvek sexuell kontakt. 

Med avsikt att respektera kvinnans sexuella dysfunktion och för att inte skapa stress valde en 

del män att överlåta de sexuella initiativen till kvinnan. Det föreföll sig även förekomma 

rädsla för att den sexuella relationen med den utgångspunkten då skulle riskera att helt utebli. 

Männen uppgav även att de hade önskat erhålla mer information kring de sexuella problem 

som eventuellt kunde följa behandlingen för att kunna vara behjälpliga i hanteringen av 

partnerns sexuella dysfunktion. Däribland önskades praktiska råd om hur frågor av sexuell 

karaktär kunde kommuniceras, med avsikt att på bästa sätt kunna stötta sin kvinna i hennes 

situation (Vermeer, Bakker, Kenter, Stiggelbout & ter Kuile, 2016). Kvinnorna beskrev sin 

privata kommunikation gällande sexualitet med sin partner som komplicerad. Många uppgav 

skuldkänslor gentemot sin partner och emotionella barriärer var frekvent återkommande hos 

kvinnorna som upplevde ett fortgående påtvingat sexualliv trots minskad sexlust. Denna 

invecklade problematik framkallade försämrat psykiskt tillstånd samt asexualitet hos vissa 

kvinnor (Vermeer et al., 2016; Wilmoth et al., 2011).  

 Kvinnor med fast partner var mer angelägna att söka hjälp för att förbättra sin sexuella 

hälsa (Hill et al., 2011; McCallum et al., 2012). Inkludering av partner uppgavs som en 

relevant komponent av behandlingen då partners roll var en betydelsefull faktor i hanteringen 
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av de sexuella förändringarna. Enhetligt uttryckte kvinnorna att stödjande samtal gällande 

konsekvenser och förväntade sexuella förändringar torde inkludera partnern och initieras av 

vårdpersonal. God kommunikation gällande behandlingskonsekvenser minimerade negativa 

effekter på relationen. Ett resultat av icke initierat stöd gällande sexuell hälsa var att 

kvinnorna i hopp om dialog överlämnade ansvaret till sin partner för att erhålla nödvändig 

information om sexuell aktivitet (Rasmusson & Thomé, 2008; Wilmoth et al., 2011).  

För kvinnor som angav att de inte hade någon partner innebar cancerdiagnosen ett 

emotionellt hinder för att i framtiden träffa någon (Rasmusson & Thomé, 2008; Vermeer et 

al., 2016). De poängterade att vårdpersonal torde inkludera kommunikation om sex även i de 

fall patienten är singel och inte uppger ett aktivt sexliv. 

 

Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras litteraturöversiktens metod och resultat. Resultatet diskuteras 

utifrån vetenskapliga studier samt Katie Erikssons caritativa vårdteori. 

 

Metoddiskussion 

För att kartlägga upplevelsen av stöd från vårdpersonal angående sexuell hälsa hos patienter 

diagnostiserade med gynekologisk cancer genomfördes en allmän litteraturöversikt utifrån 

Fribergs (2017) modell. Då ämnesområdet var vårdvetenskap valdes sökningar att 

genomföras i databaserna Cinahl Complete samt PubMed. Östlundh (2017) namnger nämnda 

databaser som relevanta för vårdvetenskap. Valet att söka i två olika databaser var en fördel 

då det genererade ett bredare urval relevanta artiklar än om sökningarna begränsats till en 

databas. Erhållet underlag från de två databaserna bedömdes dessutom tillräckligt för att 

kunna besvara studiens syfte varför sökningar i ytterligare databaser uteslöts.   

 Med utgångspunkt att belysa det valda problemområdet valdes sökord som av författarna 

ansågs relevanta för ändamålet. Valet av sökord präglades av författarnas förvissning om att 

de skulle vara objektiva och inte påverkade av potentiell förförståelse inom ämnet. 

Sökningarna genererade relevanta artiklar samt i vissa kombinationer även likalydande 

exemplar i de båda databaserna vilket enligt författarna stärker sökordens tillämpbarhet och 

relevans. 

 Författarna använde sig av Svensk MeSH för att ta redo på vilka termer som bäst 

motsvarade det formulerade syftets svenska begrepp. Den engelska motsvarigheten för 

begreppet stöd bedömdes inte av författarna vara lika omfattande som ordets svenska 
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betydelse. Det kan anses som en svaghet att författarna valt att använda begreppet stöd i 

utformningen av syftet då stöd visat sig vara ett svårdefinierat begrepp med varierande 

tolkningsmöjligheter. Författarna anser dock att begreppet bidragit med en bredare vidd inom 

problematiken då översiktens resultat behandlat flera fenomen än om syftet exempelvis hade 

begränsats till att enbart undersöka upplevelsen av kommunikation.  

 Författarna valde även att tillämpa sekundärsökning. Genom tillämpning av 

sekundärsökning effektiviseras enligt Östlundh (2017) informationssökningen. 

Sekundärsökningen utgjordes av att författarna hämtade inspiration till 

ämnesordskombinationer som påfanns i erhållna artiklar och utökade sökningarna med orden 

patient attitudes samt oncologic care. Sålunda tillkom ytterligare relevant underlag i en 

tidssparande process (Östlundh, 2017). Patient attitudes visade sig vara ett bra komplement 

till sökordet patient experiences då de båda i någon form behandlar patienters upplevelser. 

Författarna tillämpade den booleska sökoperatorn AND för att tydliggöra sambandet mellan 

sökorden. I efterhand är författarna medvetna om att en applicering av operatorn OR hade 

kunnat användas mellan sökorden sexuality och sexual health då begreppen till stor del går 

hand i hand. Detta hade eventuellt genererat ytterligare relevanta artiklar, då vissa artiklar 

endast angett de ena eller andra begreppet som ämnesord.  

 Sökningarna avgränsades till att enbart innehålla artiklar publicerade mellan år 2008-2019 

då författarna ville basera resultatet på aktuell forskning. Tidsbegränsningen kan ses som en 

nackdel då den orsakade vissa svårigheter i att finna relevant material. Författarna påträffade 

en stor del relevanta artiklar som publicerats före år 2008 och betydelsefullt material kan 

således ha gått förlorat. Forskning inom ämnet visade sig i urvalsprocessen till stor del 

behandla kvinnors upplevelser av hur deras sexuella hälsa påverkats och inte upplevelsen av 

stöd. När författarna efter utökade sökningar ändock lyckades finna tillräckligt relevant 

underlag uppfattades aktualiteten i artiklarna som en styrka. Det går trots allt att ifrågasätta 

huruvida kvinnors upplevelser varit annorlunda utanför givet tidsintervall.  

 Av de tio vetenskapliga artiklar som utgjorde underlag för litteraturöversiktens resultat var 

åtta artiklar av kvalitativ ansats och resterande två av kvantitativ. Kvalitativa artiklar lämpar 

sig enligt Segesten (2017) bäst för studier där förståelse för patienters subjektiva upplevelser 

ska lyftas fram. Då ett tydligt samband i kvinnornas upplevelser gick att identifiera tidigt i 

analysen vill författarna betona styrkan i valet att inkludera även kvantitativa studier. Friberg 

(2017) menar att variation i underlagets forskningsmetodik breddar kunskapen och de 

kvantitativa studierna anses av författarna ha bidragit med fördjupad förståelse inom ämnet.  
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 De vetenskapliga artiklar som utgör underlag för denna litteraturöversikt har sitt ursprung i 

olika länder av världen. Författarna beslutade att inte exkludera material genom en geografisk 

begränsning av två anledningar. Initialt i sökprocessen ansåg författarna att de artikelträffar 

som genom valda sökord bäst svarade mot syftet innefattade studier genomförda utanför 

Sverige. Ämnesrelevansen värderades således högre än ett resultat baserat på geografisk 

närhet. Exkludering av en geografisk begränsning ansågs även bredda perspektivet inom 

ämnet då subjektiva upplevelser kan vara styrda av samhällsnormer eller socioekonomiska 

och kulturella aspekter. Författarna ansåg att sådana infallsvinklar kunde vara av betydelse för 

resultatet samt anses vägledande och värdefullt inom svensk omvårdnad då Sverige är ett 

mångkulturellt land.  

 Vid analysen av artiklarna genomfördes en gemensam språköversättning i syfte att 

minimera risken för feltolkning av materialet. Författarna vill understryka att de trots 

noggrannhet i den tidskrävande processen reserverar sig för eventuella feltolkningar av 

innebörden i ursprungstexterna. Författarna har i analysen strävat efter att anta ett kritiskt och 

objektivt förhållningssätt för att inte tillåta eventuell förförståelse inom ämnet påverka 

tolkningen och författandet. Då ingen av författarna ansett sig ha särskilt bred erfarenhet av 

kvinnors behov i samband med gynekologisk cancer bedöms förförståelse inte som ansenlig 

nog för att ha inverkat på processen. 

 Givet att urvalet i de respektive kvalitativa studier som använts varit förhållandevis litet är 

författarna medvetna om att litteraturöversiktens resultat och slutsatser bör tolkas med viss 

försiktighet. Noteras bör dock att urvalets relevans stärks genom att urvalet efter analysering 

och tematisering visade sig utgöra tillräckligt underlag för att besvara studiens syfte. 

Överförbarheten av resultatet bedöms av författarna som hög, vilket är att anse som en styrka. 

Den sexuella hälsan påverkas troligtvis negativt även i samband med ett otal andra sjukdomar 

varför stöd inom ämnet bedöms angeläget inom många olika vårdkontexter och aktuellt för en 

bred population av patienter. 

 Samarbetet mellan författarna har fungerat bra genom hela processen trots att författarna 

inte kände varandra innan litteraturöversikten började utformas. I efterhand anser författarna 

att detta varit en styrka då det framkallat acceptans och nyfikenhet inom relationen, vilket 

gynnat skrivandet. Ytterligare positiv uppfattning beträffar författarnas likartade skrivarstil 

som enligt de själva varit en gemensam egenskap som förenklat skrivprocessen. Ömsesidig 

respekt, gemensamt skrivande samt noggrann struktur har enligt författarna genererat ett väl 

genomfört arbete som utformats i en trivsam arbetsmiljö utan stress och konflikter.  
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Resultatdiskussion 

Konsekvenser av uteblivet stöd 

Resultatet av litteraturöversikten uppvisade att kvinnor som diagnostiserats med gynekologisk 

cancer önskade mer information gällande sexuell hälsa än vad de tilldelats. 

Informationsbristen i förhållande till konstaterat informationsbehov hos kvinnorna orsakade 

lidande då oförmedlade förändringar i kvinnornas sexuella funktion föranledde försämrad 

självkänsla och negativ kroppsuppfattning. Konsekvenser som av kvinnorna ansågs som 

aspekter avgörande för upplevelsen av livskvalité. Detta bekräftas genom forskning som 

presenterar ångest och depression som vanligt förekommande tillstånd hos kvinnor 

diagnostiserade med gynekologisk cancer (Olesen et al., 2017; Warren, Melrose, Brooker & 

Bruney, 2018). Inom Katie Erikssons caritativa vårdteori beskrivs lidandets omfattning stå i 

relation till den upplevda graden av hälsa hos en individ (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

En förpliktelse att hjälpa den lidande människan bemästra de hinder som reducerar 

upplevelsen av hälsa inkluderas i sjuksköterskeprofessionen och ansvaret betonas. Bristande 

stöd inom ämnet sexuell hälsa och negligering av kvinnors behov med skadad självbild och 

förlorad femininitet som följd orsakar ytterligare själsligt och kroppsligt lidande. 

 Hysterektomi är exempel på en åtgärd där fysisk behandling förenas med flertalet negativa 

förändringar i olika led av patientens liv (Ussher et al., 2013). Kvinnans subjektiva 

uppfattning av upplevd femininitet kan genom operationen förändras och leda till 

identitetssvårigheter som får konsekvenser för självuppfattning och kroppsbild. Forskning har 

visat att detta i förlängningen kan orsaka begränsningar inom patientens sexliv. Vidare 

rapporteras smärta, trötthet och ett förändrat utseende som orsaker till minskad sexuell 

frekvens bland kvinnliga cancerpatienter (Ussher, Perz, Gilbert, 2015). 

 För patienter diagnostiserade med gynekologisk cancer kan problem som de på egen hand 

inte besitter tillräcklig kunskap, kraft eller mod nog att bemästra betraktas som olika typer av 

hälsohinder (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Upplevd sexuell dysfunktion och därtill 

uppkommen osäkerhet med anledning av ett ofullständigt informationsgivande är således att 

betrakta som hälsohinder skapade av vården. Ett vårdlidande kan framkallas om det finns 

avstånd mellan patientens uttalade hälsohinder och den attityd sjuksköterskan presenterar 

gentemot patienten. Risken för att åstadkomma vårdlidande bland kvinnor drabbade av 

gynekologisk cancer är stor inom nuvarande onkologisk omvårdnad, givet resultatet av 
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litteraturöversikten, där det framkommer att sexuell hälsa exkluderas och vården förbiser 

patientens behov.  

 Stöd avseende sexuell hälsa i samband med gynekologisk cancer bör få en självklar plats 

under och efter behandling så att kvinnor inte ska behöva utsättas för onödigt vårdlidande. 

Specificering av patientens individuella behov bör vara grundläggande i utformningen av 

omvårdnadsstöd och genom omtanke och lyhördhet kan sjuksköterskan identifiera på vilket 

sätt och vid vilket tidpunkt patienten är redo att motta information. 

 Det framgår av litteraturöversiktens resultat att kvinnor som drabbas av sexuella 

funktionsproblem i samband med diagnos och behandling inte sällan upplever känslor av 

ensamhet och skam. Känslor som i kombination med bristande initiativ och tystnad från 

vårdpersonalens sida komplicerar förmågan att uttrycka det upplevda behovet av stöd. Vid 

otillräcklig information gällande förväntade behandlingskonsekvenser påverkas kvinnornas 

sjukdomshantering negativt (Lindgren, Dunberger & Enblom, 2017). Psykologisk oro i 

kombination med nytillkomna fysiska komplikationer upplevs som svårhanterligt. Rädsla för 

att återigen drabbas av cancer är ett frekvent återkommande stressmoment som orsakar 

psykologiskt lidande och påfrestande behandlingspåföljder bidrar till att kvinnorna känner sig 

mindre attraktiva och förändrade som personer (Bergmark et al., 2002). Besvikelse, ilska och 

sorg skapas hos patienten vilket orsakar negativa föreställningar hos en individ som redan 

befinner sig i en svårhanterlig situation föranlett av cancerdiagnosen (Ussher et al., 2015). 

 Utöver konsekvenser för nuvarande och framtida psykosocialt välbefinnande kan effekter 

av behandlingen även inverka på kvinnors nuvarande eller framtida partner. Inom 

litteraturöversiktens resultat framgår att involvering av partnern i behandlingen skulle 

innebära fördelar vid initiering av samtal som kvinnorna på egen hand upplevde svårt att 

adressera (Vermeer et al., 2016). Ussher et al. (2013) menar att en kvinnas förmåga att 

fungera sexuellt är en väsentlig aspekt för hennes möjlighet till njutning i sexuella och intima 

relationer. Studien bekräftar även att sexuell dysfunktion kan påverka partnerskap och 

förmågan att upprätthålla relationer. Rädslan och oron att bli lämnad eller utsatt för otrohet 

framkallar känslor av ångest och stress hos kvinnor med gynekologisk cancer. Forskning 

understryker även stödet från en partner som signifikant hjälpsamt i processen för att 

acceptera uppkommen cancerdiagnos och tillhörande behandling (Golbasi & Erenal, 2012; 

Seibaek & Petersen, 2016).  

 Katie Eriksson lyfter i sin teori fram begreppet försoning vilket innebär acceptans mellan 

patient och sjukdomsdiagnos (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Genom att få sitt lidande 

bekräftat kan en patient drabbad av gynekologisk cancer uppnå acceptans gentemot rådande 
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sjukdom och de sexuella förändringar som ofta förekommer efter behandling. Denna 

bekräftelse kan skapas genom vårdpersonal men även av en partners stöd och involvering. 

Partnern ingår ofta i den drabbade kvinnans sexualliv och kan genom stöd och engagemang 

utgöra en viktig komponent för att möjliggöra försoning mellan patienten och en förändrad 

sexualitet.  

 Ussher et al. (2013) förklarar i sin artikel att när sexualitet exkluderas ur behandling 

signalerar vården att sexuell problematik inte är välkommet i samband med gynekologisk 

cancervård. Intressant att notera är att motsvarande dialog angående sexuell hälsa inte tycks 

vara lika eftersatt inom behandling av manliga cancerformer där männens sexuella hälsa 

påverkas. Prostatacancerpatienter erbjuds i större utsträckning material relaterat till sexuell 

problematik och värnande om bibehåll av sexuella funktioner. Att även erhålla information 

om förväntad sexuell problematik är idag en fastställd norm inom prostatacancervården. Det 

kan uppfattas som märkligt att motsvarande norm inte tycks existera inom cancervård som 

berör kvinnliga patienter. Synnerligen då det dessutom i en japansk studie, vars syfte var att 

jämföra kvinnliga och manliga cancerpatienters upplevelser, rapporterats att kvinnor var mer 

benägna att må dåligt över psykosexuella problem jämfört med män som var mer benägna att 

känna andlig smärta (Koyama et al., 2016).  

 

Sexuell hälsa, på vems ansvar? 

I litteraturöversiktens resultat framgår att det av kvinnor drabbade av gynekologisk cancer 

anses vara vårdpersonalens ansvar att initiera samtal samt tillgodose behovet av stöd gällande 

sexuella förändringar, men att stödet varit obefintligt. I kontrast till det redovisar Mansour och 

Mohamed Hanan (2015) samt Ussher et al. (2013) att sjuksköterskor överlät ansvaret till 

patienten själv att introducera ämnet vid behov, då sexualitet som samtalsämne ansågs 

svårpresenterat. Sjuksköterskor valde sålunda att stundtals exkludera ämnet sexualitet inom 

den onkologiska omvårdnaden föranlett av rädsla för intrång i patientens privata sfär. För 

sjuksköterskorna var tidsbrist samt bristande kunskap inom ämnet sexuell hälsa motiv bakom 

de uteblivna samtalen. De sjuksköterskor som uppgav sig besitta tillräcklig kunskap inom 

ämnet uppgav å andra sidan subjektivt obehag samt bristande självförtroende som hinder för 

initiering av dialog. 

En problematik anses här identifierad beträffande på vems ansvar stödet för den sexuella 

hälsan inom onkologisk omvårdnad egentligen ligger. Kvinnor upplever sårbarhet i en utsatt 

situation där de i beroendeställning gentemot vården får svårt att fatta autonoma beslut i sin 

behandling. I litteraturöversiktens resultat lyftes variationer i kvinnors förväntningar och 
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behov av stöd fram där ålder och stadie i livet angavs som centrala aspekter. I kontrast tycks 

sjuksköterskors subjektiva åsikter tillåtas föranleda bortprioritering av ämnet. Detta kan 

förklaras genom det Ussher et al. (2013) betonar, att en motvilja att diskutera sexualitet finns 

gentemot patienter som av vårdpersonal bedöms vara placerade utanför sexualitetens gränser. 

Cancervård tillåts således styras av vårdpersonals subjektiva uppfattning att kvinnor utan 

partner, kvinnor över en viss ålder eller kvinnor som till följd av sjukdom befinner sig i ett 

palliativt skede inte har ett aktivt sexliv. Bedömning av en kvinna som asexuell drabbade 

även änkor och frånskilda kvinnor som av vårdpersonal inte ansågs vara kvalificerade 

mottagare av stöd inom ämnet sexualitet (Bober & Sanchez Varela, 2012).  

En värdig omvårdnad ska enligt Eriksson utgå ifrån att bevara de funktioner och behov 

patienten besitter oavsett ålder, relationsstatus och sjukdomsskede (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Sjuksköterskan ska tolka patienten som en enhet av kropp, själ och ande och 

utefter detta synsätt utforma en genomgripande omvårdnad som innefattar alla skikt hos 

människan. Vid tillfällen då vårdpersonalens subjektiva uppfattning tillåts styra över 

utformningen av vården försummas relevanta grundläggande mänskliga behov och 

helhetsbilden frångås.  

Även mellan de olika vårdprofessionerna råder delade meningar beträffande vem som äger 

ansvaret för de affektiva aspekterna inom den sexuella hälsan (Ussher et al., 2013). Det 

föreligger uppfattningar om att läkare torde vara de som lyfter fram samtalet om sexualitet 

med patienten då de hunnit utveckla en mer förtrolig relation. Läkare å sin sida anser att 

psykologen bär ansvaret då psykologens skyldighet är att hantera psykisk problematik inom 

cancerrehabilitering. Vårdpersonal som uppger sig själva lyfta frågan om sexualitet med 

patienter menar att ansvaret ska ligga på all verksam personal och inte enbart på en 

profession. 

Katie Eriksson lyfter i sin teori fram begreppet värdighet och poängterar att värdigheten 

hos en individ kan inskränkas av de begränsningar som ohälsa för med sig (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Likaså kan ett ogynnsamt handlingssätt från sjuksköterskan kränka 

patientens värdighet i sådan utsträckning att det leder till vårdlidande. Den potentiella risken 

för uteblivet stöd beträffande sexuell hälsa som föranleds av den ospecificerade 

ansvarsfördelningen innebär för kvinnorna en risk för hot mot värdigheten och därmed 

återigen onödigt vårdlidande.  

Onkologisk omvårdnad bör i linje med övrig sjukvård baseras på en holistisk grund vilket 

ska inkludera sexuell hälsa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Denna fundamentala princip 

kräver att vårdpersonal besitter kunskap kring de biologiska, fysiska, psykologiska och 
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sociala aspekter som ryms inom problematiken patienter uttrycker (Kotronoulas, 

Papadopoulou & Patiraki, 2009). Att beröra patienthälsa som någonting mer än frånvaro av 

sjukdom kan framkallas genom en trygg vårdrelation baserad på kärlek och respekt och kan 

generera ett värdigt omhändertagande av patienten (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

 

Kulturellt perspektiv  

Sexualitet är ett mångdimensionellt område som inkluderar flera led av känslor, personliga 

uttryck och värderingar (Bober & Sanchez Varela, 2012). I resultatet relateras känslor av 

skuld och skam hos kvinnorna till att ämnet sexualitet i vissa avseenden anses stigmatiserat. 

Ussher et al. (2013) betonar det faktum att sex anses som ett tabubelagt och skamligt ämne 

inom vissa kulturer och menar således att kulturella och språkliga faktorer kan påverka 

bedömning och behandling av sexuell dysfunktion. Attribut hos patienten som ålder, kön och 

kulturell bakgrund är beståndsdelar som gör samtalet om sex svårt. 

Utifrån Bober och Sanchez Varela (2012) går det även att klargöra att kulturella faktorer 

kan ha betydande inflytande över behandling och omvårdnad vid sexuell problematik hos 

cancerpatienter. Kvinnors sexualitet kan uppfattas som problematisk inom vissa kulturer och 

rådande sexuella attityder inom samhällen kan addera komplexitet till ett samtalsämne som 

redan klassificerats som svårinitierat. Dessa faktorer kan hindra kvinnor från att söka 

professionell hjälp och många väljer istället att negligera sin sexuella hälsa.  

Religiös bakgrund hos vårdpersonal och patienter har visat sig vara en inflytelserik aspekt 

inom omvårdnad och medicinsk utövning (Curlin, Lantos, Roach, Sellergren & Chin, 2005). 

Religiös tillhörighet bland vårdpersonal förknippas med varierande attityd och beteende 

gentemot patienternas ideologiska bakgrund vilket ger upphov till icke jämlik omvårdnad 

(Ramondetta et al., 2011). Hänsynstagande till religion har även visat sig väsentligt inom 

omvårdnad av kvinnor drabbade av gynekologisk cancer som befinner sig i ett palliativ skede. 

I korrelation med ovanstående redovisas det att läkare verksamma inom gynekologisk 

onkologi låter sin egen tro influera omvårdnad utan att ta hänsyn till patienternas religiösa 

bakgrund. 

Då religion visat sig påverka omvårdnad och bedömning i klinisk verksamhet har en 

ambivalent diskussion uppstått beträffande den religiösa anpassningens lämplighet inom 

vården (Curlin, Chin, Sellergren, Roach & Lantos, 2006). Vårdpersonal uttrycker en tydlig 

ståndpunkt i frågan genom åsikten att konsideration till religion är ett ickerealistiskt 

tillvägagångssätt som inte är tillämpbart vid ett vårdmöte. Denna problematik är ett ämne att 

vidare avhandla som kan ställas i paritet med tidigare nämnda subjektiva åsikter kring ålder 
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och relationsstatus som visat sig styra sjuksköterskors vårdhandlingar inom gynekologisk 

onkologi.  

Kvinnors sexuella hälsa och dess betydelse för livskvalité kan tolkas olika beroende på 

patientens kulturella bakgrund. Nutida etniska, kulturella och religiösa mångfald inom det 

svenska samhället föranleder en bredare omvårdnad som respekterar patienternas värderingar 

och bakgrund. Hänseende till religion och kultur innebär således större krav på 

sjukvårdspersonal och ett ökat behov av flexibel omvårdnad. Denna utveckling är en 

utmanande aspekt som innefattar hela sjukvården. Ett heterogent förhållningssätt som 

betraktar patienterna utifrån olika perspektiv är en angelägenhet att eftersträva inom vården, 

då religion och kultur kan anses extra betydelsefullt för patienter som diagnostiserats med 

svår sjukdom.  

 

Egna reflektioner efter studerat material och sammanställd översikt avser på vilket sätt 

onkologisk omvårdnad relaterat till kvinnors sexualitet kan förbättras. Författarna anser att 

samtalet bör introduceras av ansvarig sjuksköterska tidigt under behandlingen. Genom 

etablerad vårdrelation kan sjuksköterskan skapa förutsättning för en trygg miljö där patienten 

vågar uttrycka sina behov av stöd. Då sexualitet omfattar flera dimensioner hos en människa 

bör omvårdnaden med hänsyn till religiös och kulturell bakgrund behandla både de fysiska 

och psykiska problem som patienter upplever. Författarna bedömer en förändrad sexualitet 

som en komplicerad behandlingskonsekvens vars inverkan uppfattas olika, beroende på 

sexualitetens subjektiva betydelse för den enskilda individen. Patienter med gynekologisk 

cancer kan därför inte betraktas som en homogen grupp med likartad syn på sexualitet. En 

relevant aspekt att eftersträva är att nolltolerans bör råda gällande att vårdpersonalens 

subjektiva uppfattningar tillåts vara styrande i omvårdnaden. Att istället försöka förstå 

patienters förväntningar och individuella behov av stöd är fundamentala delar som kan 

navigera personalen. Ytterligare anser författarna att omvårdnad bör inkludera patientens 

partner i de fall detta behov yttras.   
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Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt har bidragit till att belysa rådande problematik kring bristfälligt stöd 

inom sexuell hälsa i samband med gynekologisk cancer. Kännedom om problematiken är 

enligt författarna av denna litteraturöversikt att anse som ett första steg till förändring. 

Författarna är av åsikten att utökad kunskap och utbildning kring hur den sexuella hälsan kan 

lyftas fram i mötet med patienten behöver implementeras redan under sjuksköterskans 

grundutbildning. Genom ökad kunskap och praktisk övning inom ämnet sexualitet skapas 

förutsättning för att som sjuksköterska känna trygghet i att kunna initiera samtal om sexualitet 

med patienten. Om sjuksköterskan inger trygghet och kunskap kring sexuell hälsa kan 

normalisering av ämnet skapas som senare kan resultera i att patienten inte känner samma 

skamkänslor i relation till upplevda sexuella förändringar.  

 Litteraturöversikten anses även bidra med insikt kring faktumet att rådande 

samhällsnormer avseende vilka som anses vara sexuellt aktiva inte ska tillåtas styra över 

omvårdnaden. Översikten kan även användas som inspirationsmaterial för vårdpersonal 

rörande varför sexuell hälsa bör inkluderas inom omvårdnad för andra patientgrupper som 

genom sjukdom och behandling fått en förändrad sexuell hälsa.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Att sjuksköterskor upplever att de inte besitter kunskap eller mod nog att ta upp ämnet 

sexualitet med patienter är att betrakta som bekymmersamt. Individuella attribut hos 

sjuksköterskan styr beteenden och begränsar handlingskraft, vilket orsakar bristande 

omvårdnad där patienten blir lidande. Att ämnet känns för intimt och privat anges inte sällan 

som anledning till att sexuell hälsa utesluts ur omvårdnad. Sjuksköterskor arbetar närmast 

patienten och professionen har som målsättning att arbeta personcentrerat inräknat hela 

människan. Författarnas egen erfarenhet tillsammans med fynden i denna litteraturöversikt 

tyder på att det råder en generell uppfattning kring att sexualitet är ett svårpresenterat ämne. 

Intressant hade därför varit att vidare undersöka vad sjuksköterskor anser att de behöver för 

att känna trygghet i rollen som ansvariga i arbetet med att stötta kvinnor i frågor som rör 

sexualitet. För att kunna skapa ett ramverk kring hur ämnet sexuell hälsa på ett praktiskt och 

rutinmässigt sätt kan inkluderas genomgående i den onkologiska omvårdnaden behövs utökad 

kunskap om sjuksköterskors behov för att kunna vända rådande bristfällighet till en framtida 

norm. Ett förslag till fortsatt forskning inom området sexuell hälsa skulle även kunna inriktas 
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på vilket sätt sjuksköterskestudenter kan utbildas och förberedas för att på bästa sätt kunna 

stödja patienter i samtal om sexuell hälsa.  

 

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt redogör för hur kvinnor drabbade av gynekologisk cancer upplever 

vårdpersonalens stöd gällande sexuell hälsa. I resultatet framkommer att kvinnor i samband 

med behandling av gynekologisk cancer upplever bristfälligt stöd. De upplevelser kvinnor 

rapporterat indikerar att sjuksköterskor misslyckats vårda patienterna utifrån ett 

helhetsperspektiv. Kvinnorna kände sig oförberedda på de behandlingskonsekvenser som 

inträffade och ansåg att informationen kring sexuell funktion varit otillräcklig. Kvinnorna 

efterfrågade mer omfattande stöd trots att sexualitet bland vissa ansågs vara ett svårt och 

tabubelagt ämne. Unisont fanns ett informationsbehov och en positiv inställning till dialog.  

 Kvinnor diagnostiserade med gynekologisk cancer har rätt att beredas de grunder som är 

nödvändiga så att de trots sjukdomsdiagnos, får möjlighet att bibehålla sin livskvalité och leva 

i ett fungerande samspel med sin sexuella hälsa. Sambandet mellan sexuell dysfunktion och 

gynekologisk cancer är en realitet som vården är medveten om. Vården behöver 

uppmärksamma, lyssna samt erbjuda tillräckligt omvårdnadsstöd inom sexuell hälsa för att 

kvinnor ska erhålla den vård de har rätt till. Sexuellt stöd ska vara en definitiv del vid 

omvårdnad för gynekologisk cancer.  
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Sexual Health 
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Gynecological 
Cancer: A 
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Study 
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fertilitet och sexuell hälsa 
samt hur moderskap och 
rollen som partner påverkats 
hos kvinnor som haft 
gynekologisk cancer. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: Randomiserat, 11 
kvinnor 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
Analys: Deskriptiv 
innehållsanalys 

Kvinnorna upplevde att den sexuella hälsan, 
sexuella funktionen och kroppsbilden 
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Ternestedt, B-M., 
Sorbe, B., & 
Hällgren 
Graneheim, U.  
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with the health 
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during 
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for the first 
recurrence of 
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Nursing  
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Datainsamling: Intervjuer 
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Temkin, S., 
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Lindau, S.  
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cancer 
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care needs 
(sexual care 
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survivors).  
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Tidsskrift: Journal of the 
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canceröverlevares intressen i 
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Metod: Kvantitativ 
Urval: 261 kvinnor  
Datainsamling: 
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innehållsanalys, Chi-square test 
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kvinnor mer intresserade av att ta emot hjälp 
för sexuella problem än kvinnor över 65 år. Att 
kvinnor med fast partner är mer angelägna att 
söka hjälp för att förbättra sin sexuella hälsa 
redogörs även i resultatet. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

McCallum, M., 
Lefebvre, M., 
Jolicoeur, L., 
Maheu, C., & 
Lebel, S.  
 
 

Sexual health 
and 
gynecological 
cancer: 
Conceptualizing 
patient needs 
and overcoming 
barriers to 
seeking and 
accessing 
services.  

År: 2012 
Land: Canada 
Tidskrift: Journal of 
Psychosomatic 
Obstetrics & 
Gynecology 

Undersöka de subjektiva 
erfarenheterna hos kvinnor 
som behandlats för 
gynekologisk cancer och hur 
kvinnorna definierar sexuell 
hälsa, vilka insatser som 
önskas för att möta deras 
behov samt eventuella 
barriärer som hindrar 
deltagandet i sådana insatser.  

Metod: Kvalitativ 
Urval: 15 kvinnor 
Datainsamling; 
Semistrukturerade intervjuer 
Analys: Induktiv analys 

Resultatet visade en interaktion mellan 
upplevda symtom, individuella behov och 
sexuell hälsa. Kvinnorna önskade mer 
tillgängligt stöd och utökad dialog med 
vårdpersonal. Kvinnorna angav rådande 
stigma, förväntningar, praktikaliteter och 
emotionellt avståndstagande som hinder.  

Rasmusson, E.-M., 
Plantin, L., & 
Emerstig, E.  
 
 

’Did they think 
I would 
understand all 
that on my 
own?’ A 
questionnaire 
study about 
sexuality with 
Swedish cancer 
patients.  

År: 2012 
Land: Sverige 
Tidskrift: European 
Journal of Cancer Care 

Att undersöka stödet för de 
sexuella effekterna av cancer 
hos patienter med avseende 
på fertilitet, sexuell lust och 
sexuell funktion.  

Metod: Kvantitativ 
Urval: 106 personer 
Datainsamling: 
Enkätundersökning 
Analys: Statistisk 
innehållsanalys, Chi-square test 

Resultatet visade att stödet varit bristfälligt och 
från olika instanser inom vården. De erhöll för 
lite information om fertilitet och sexuell 
funktion samt fick i vissa avseenden mer 
information än de önskat. Stödet var oflexibelt 
och felriktad och de hade önskat få mer 
relevant information.  

Rasmusson, E.-M., 
& Thomé, B.  
 
 

Women’s 
wishes and need 
for knowledge 
concerning 
sexuality and 
relationships in 
connection with 
gynecological 
cancer disease.  

År: 2008 
Land: Sverige 
Tidskrift: Sexuality & 
Disability  

Undersöka kvinnor drabbade 
av gynekologisk cancers 
önskningar och behov av 
kunskap inom sex och 
relationer.  

Metod: Kvalitativ 
Urval: 11 kvinnor 
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Latent innehållsanalys 

Kvinnorna önskade mer stöttning om 
kroppsliga förändringar och specifika råd 
angående sexlivet. Brister i stödet inom den 
sexuella hälsan framkom och de hade önskat 
samtala om sex vid rätt tillfälle. Informationen 
efterfrågades i både verbal och skriftlig form.  

  



  
32 (33) 

 

 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Sekse, R., 
Raaheim, M., 
Blaaka, G., & 
Gjengedal, E.  
 
 

Life beyond 
cancer: 
Women’s 
experiences 5 
years after 
treatment for 
gynecological 
cancer.  

År: 2010 
Land: Norge 
Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

Få en djupare förstående för 
hur kvinnor som överlevt 
gynekologisk cancer upplevt 
cancervården 5 år efter 
avslutad behandling.  

Metod: Kvalitativ 
Urval: 16 kvinnor 
Datainsamling: Djupgående 
intervjuer 
Analys: Narrativ analys 

Fem år efter behandling kände sig kvinnorna 
ensamma i hanteringen av de kroppsliga 
förändringar som uppstått. Brister i 
omvårdnaden där svårigheter att bemöta 
patienters sexualitet förekom.  

Sekse, R., Råheim, 
M., & Gjengedal, 
E.  
 
 

Shyness and 
Openness: 
Common 
Ground for 
dialogue 
between health 
personnel and 
women about 
sexual and 
intimate issues 
after 
gynecological 
cancer.  

Är: 2015 
Land: Norge 
Tidskrift: Health Care 
for Women International  

Undersöka blyghet och 
öppenhet relaterat till 
sexualitet och intimitet hos 
långtidsöverlevande kvinnor 
drabbade av gynekologisk 
cancer.  

Metod: Kvalitativ 
Urval: 32 kvinnor 
Datainsamling: Intervjuer under 
2 års tid 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys 

Känslan av ensamhet och blyghet framkom 
som hinder hos kvinnorna för att söka hjälp. 
De uttryckts ett behov av stöd som 
vårdpersonalen inte tillgodosett. Patienten 
önskar stöd genom att sjuksköterskan ska 
initiera samtal om de kroppsliga 
förändringarna och påverkan på sexlivet. Det 
faktum att ämnet ignorerades av 
sjuksköterskan ledde till skamkänslor.  

Vermeer, W., 
Bakker, R., Kenter, 
G., Stiggelbout, A., 
& ter Kulle, M.  
 
 

Cervical cancer 
survivors’ and 
partners’ 
experiences 
with sexual 
dysfunction and 
psychosexual 
support.  

År: 2016 
Land: Nederländerna 
Tidskrift: Support Care 
Cancer 

Fastställa vilka erfarenheter 
av sexuell dysfunktion 
kvinnor som överlevt 
livmoderhalscancer hade samt 
vilket stöd och behov av vård 
som önskades av kvinnorna 
och deras partners angående 
den sexuella hälsan.  

Metod: Kvalitativ 
Urval: Randomiserat, 30 
kvinnor och 12 män 
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Kodat och analyserat 
med NVivo.  

Kvinnorna hade behov av psykosexuellt stöd 
samt praktiska råd om fysiska förändringar. 
Kvinnorna upplevde att informationen som 
givits varit felkommunicerad, opersonlig och 
oflexibel. Resultatet visade även praktiska och 
emotionella hinder hos kvinnorna att söka 
hjälp samt önskemål för att täcka 
informationsbehovet genom mer samtalstid 
med vårdpersonal. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Wilmoth, M., 
Hatmaker-
Flaningan, M.S., 
LaLoggia, V., & 
Nixon, T. 
 
 

Ovarian Cancer 
Survivors: 
Qualitative 
analysis of the 
symptom of 
sexuality 

År: 2011 
Land: USA 
Tidskrift: Oncology 
Nursing Society  

Ökad förståelse gällande 
sexuella förändringar efter 
ovarialcancer utifrån ett 
patientperspektiv, hur 
kvinnorna hanterar dessa 
förändringar samt identifiera 
vilket stöd och vilken 
information de önskar.  

Metod: Kvalitativ 
Urval: 13 kvinnor 
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Deskriptiv 
innehållsanalys 

Kvinnorna upplevde att sjukdomen påverkat 
sexlivet negativt och hade behov av mer 
konkret stöd vid rätt tillfälle. Stödet de fått 
ansågs bristfällig och sjuksköterskorna borde 
stötta genom samtal, vilket de inte hade gjort.  

 


