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Sammanfattning/abstract 

 

Bakgrund: Gynekologisk cancer drabbar ungefär 2800 kvinnor i Sverige varje år och är 

därmed bland kvinnor den näst största diagnosgruppen efter bröstcancer. Denna cancerform 

drabbar ett mycket privat område vilket innebär att den ofta omges av starka känslor och 

upplevs som svår att prata om.     

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors fysiska och psykosociala upplevelse 

av att ha överlevt gynekologisk cancer.   

Metod: En litteraturstudie har gjorts utifrån granskning av åtta vetenskapliga artiklar. Via en 

manifest innehållsanalys har fyra huvudteman identifierats.  

Resultat: Att leva i en förändrad kropp: kvinnorna lever med en del kvarstående kroppsliga 

förändringar till följd av sjukdom och behandling. Det handlar om såväl konkreta fysiska 

symtom, men även om hur de här förändringarna påverkar kvinnorna, känslomässigt och 

psykosocialt. Ensamhet i mötet med sig själv och andra: kvinnornas upplevelse av 

överlevandet som en ensam process och avsaknad av stöd från närstående och sjukvård. Att 

skapa en ny plan för framtiden: att leva vidare efter sjukdom och behandling innebär att leva i 

spänningen mellan att försöka hantera det man gått igenom och söka något nytt samtidigt som 

man lever med en ständig oro inför framtiden. Positiv återgång till livet: 

sjukdomserfarenheten har inte enbart haft negativa följder utan många talar om erfarenheten 

som berikande och berättar om en större närvaro och uppskattning av livet.   

Diskussion: Resultatet diskuteras i relation till Meleis transitionsteori samt relateras till 

tidigare forskning på området. Resultatet har visat att kvinnor som överlevt gynekologisk 

cancer är tvungna att hantera förändringar på olika nivåer och anpassa sig till livet på ett nytt 

sätt. Överlevandet kan beskrivas som en rörelse från ett tillstånd till ett annat, under vilken 

kvinnorna erfar såväl vinster som förluster. Att anpassa sig till livet efter cancer innebär att de 

måste lära sig att förhålla sig till och hantera de förändringar och omvandlingar de går 

igenom.  

  

Nyckelord: gynekologisk cancer, överlevnad, upplevelse, omvårdnad. 

Keywords: gynaecological cancer, survivorship, experience, nursing care.  
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1 Inledning 

”Vad som inte dödar honom, gör honom starkare” hävdade Friedrich Nietzsche redan i början 

av 1900-talet. Utifrån detta påstående har vi funderat mycket över hur livet efter ett svårt 

trauma ser ut. Hur påverkas man av att ha gått igenom en svår sjukdom och konfronterats med 

risken att dö? Vad innebär det att överleva och blir man någonsin samma människa igen? 

 Vi har valt att studera kvinnor som har överlevt gynekologisk cancer. Denna cancerform 

valdes eftersom vi tror att just gynekologisk cancer medför vissa specifika upplevelser. 

Gynekologisk cancer påverkar ett privat och intimt område, kopplat till den reproduktiva 

förmågan och är därmed nära förknippat med identiteten som kvinna. Det förefaller också 

vara en cancerform som omges av skam och skuldkänslor. Vi tänker oss att sjuksköterskan i 

mötet med kvinnor med gynekologisk cancer inte bara har möjlighet att påverka deras 

välbefinnande under själva behandlingstiden utan även det långsiktiga välbefinnandet.          
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2 Bakgrund 

I bakgrunden berörs hur gynekologisk cancer förknippas med skam, skuld och stigmatisering 

vilket å ena sidan gör det svårt att prata om sjukdomen och dess konsekvenser men å andra 

sidan gör det ännu viktigare med information och kommunikation kring sjukdomen. En 

kortfattad beskrivning av sjukdomen, dess behandling och vanliga kvarstående problem ges, 

eftersom detta påverkar hur kvinnorna upplever livet efter cancern. Slutligen presenteras olika 

sätt att se på begreppet överlevnad.   

  

 

2.1 Gynekologisk cancer 

Varje år drabbas nära 2 800 kvinnor i Sverige av någon form av gynekologisk cancer, vilket 

betyder att gynekologisk cancer bland kvinnor utgör den största diagnosgruppen efter 

bröstcancer (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010, s. 247-284). Begreppet 

gynekologisk cancer omfattar olika cancerformer i de kvinnliga könsorganen, det vill säga 

livmoder, äggstockar och de yttre könsorganen (a.a.). Även om gynekologisk cancer omfattar 

en mängd olika cancerformer kan de i det här sammanhanget betraktas som en samlad 

diagnosgrupp eftersom sjukdom och behandling ofta ger likartade bestående problem 

(Bergmark, 2007). Det faktum att de drabbar ett mycket privat område innebär att de ofta 

omges av starka känslor och åsikter (a.a.). Gynekologisk cancer medför traumatiska ingrepp i 

kvinnans kropp, vilket på ett djupgående sätt kan påverka hennes kroppsuppfattning, 

könsidentitet och sexuella samliv (Lalos, 2000). Att det är relevant att utgå från gynekologisk 

cancer som ett samlat begrepp stöds också av det faktum att merparten av den befintliga 

forskningen på området gör likadant. Det har enligt Pearman (2003) en praktisk förklaring 

eftersom det vid varje enskild klinik trots allt vårdas ett relativt litet antal kvinnor med 

gynekologisk cancer och en studie på varje enskild specifik typ skulle ge ett för litet underlag.     

 

 

2.2 Stigma, skam och skuld 

Gynekologisk cancer har en känslomässig laddning och framstår som ett tabubelagt område 

som förefaller vara mindre socialt och emotionellt accepterat än andra cancerformer 
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(Bergmark, 2007). Eftersom gynekologisk cancer berör kvinnans mest privata område 

påverkas ofta även självbilden, och inte minst den självupplevda attraktionsförmågan. En del 

kvinnor har beskrivit en känsla av stigmatisering och en ovilja att spontant berätta om sin 

genomgångna sjukdom, på grund av rädsla för hur folk ska reagera (a.a.). Lockwood-

Rayermann (2006) fann att kvinnor med äggstockscancer upplever känslor av skam över att 

de inte upptäckt eller reagerat på symtomen tidigare. Många kvinnor bär också på 

föreställningar om att de själva, genom sin livsstil eller sina handlingar, bidragit till att de 

utvecklat sjukdomen vilket medför obefogade skuld- och skamkänslor (Borgfeldt et al., 2010, 

s. 247-284).  

 I en studie av Power, Brown och Ritvo (2008) framkom att kvinnor med äggstockscancer 

upplevde att sjukdomen var dåligt erkänd av medicinska forskare såväl som av befolkningen i 

allmänhet. Kvinnorna hade också uppfattningen att den gynekologiska cancervården fick 

sämre resurser än annan cancervård, i synnerhet bröstcancervården (a.a.). Uppfattningen delas 

av Cancerfonden (2009) som i Cancerfondsrapporten hävdar att gynekologisk cancer har en 

undanskymd roll inom cancervården och för fram det faktum att det handlar om en tabubelagd 

del av kvinnokroppen som en möjlig förklaring.   

 

 

2.3 Informations- och kommunikationsbehov 

Till följd av sjukdomen och dess behandling upplever kvinnor med gynekologisk cancer ofta 

sexuella problem såväl under som efter avslutad behandling (Bergmark & Åvall Lundqvist, 

2000). Bergmark (2007) poängterar att oavsett ålder och livssituation är det betydelsefullt att 

få möjligheten att ventilera tankar kring de problem som kan uppstå. Det har även visat sig att 

de personer som får tidig information uppvisar mindre problem än de där man väntat med 

information tills problemen uppstått (a.a.). I en studie av Bourgeois-Law och Lotocki (1999) 

visade det sig att ungefär hälften av kvinnorna upplevde att de fått knapphändig information 

om de eventuella effekter som behandlingen kan ha på sexualiteten. Av de kvinnor som 

uppgett att de fått information ansåg vissa även att de velat ha informationen vid upprepade 

tillfällen, eftersom de upplevde att ett tillfälle inte räckte (a.a.). Information om den inverkan 

som behandlingen för gynekologisk cancer har på sexualiteten behandlas även i en studie av 

Gamel, Hengeveld och Davis (2000), som även den betonar vikten av att information ges vid 

flera tillfällen och pekar på tre faser som hör ihop med specifika händelser i sjukdomsbanan. 
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Dessa faser är tiden för diagnos och behandling, den tidiga fasen av tillfrisknande och 

slutligen tiden för återuppbyggnad av sexlivet. Olika sorters information behövs vid de olika 

faserna. I studien betonas även partnernas behov av information (a.a.).        

     Att ge information om problem som rör sexualitet och samliv är något som förutsätter att 

det finns kunskap hos vårdpersonalen men även en tillåtande och öppen attityd till att tala om 

frågor som rör samlivet (Lalos, 2000). Bergmark (2007) menar att det finns en risk att både 

vårdpersonalen och patienten känner sig obekväma med att ta upp ämnet, vilket kan leda till 

att området lämnas till tystnad och missförstånd. För att skapa förtroende krävs en öppen och 

ärlig kommunikation och för att undvika missförstånd bör det ges möjlighet till upprepande 

samtal och information (Borgfeldt et al., 2010, s. 247-284).  

 

 

2.4 Behandling och konsekvenser 

Den eller de behandlingsmetoder som används vid gynekologisk cancer beror på vilken typ av 

cancercell tumören består av samt vilket stadium cancern befinner sig i (Borgfeldt et al., 

2010, s. 247-284). Ofta består behandlingen av stora kirurgiska ingrepp där de inre 

könsorganen, som äggstockar och livmoder, avlägsnas (Lalos, 2000). Som kompletterande 

behandling kan strålning eller cytostatika användas (a.a.). Äggstockscancer har länge haft 

sämst överlevnadsprognos bland de gynekologiska cancerformerna, men förbättrade 

behandlingsmetoder har lett till att fler kvinnor lever längre med sjukdomen (Lockwood-

Rayermann, 2006). Den kan därför i vissa fall betraktas som en kronisk sjukdom och många 

kan idag leva ett aktivt liv efter behandling (a.a.).        

     Behandlingen medför både fysiska och psykosociala konsekvenser och komplikationer 

(Bergmark, 2007). Många kvinnor upplever en anatomisk förändring av könsorganen och en 

saknad efter det organ som avlägsnats. Även sensoriska förändringar uppstår till följd av att 

nerver i bäckenområdet tagit skada av behandlingen. Om äggstockarna avlägsnats påverkas 

hormonproduktionen och hormonbalansen vilket ger upphov till klimakteriesymtom som 

svettningar och vallningar. Strålbehandlingen kan även påverka kvinnans urinblåse - och 

tarmfunktion vilket kan ge upphov till inkontinens och avföringsläckage, vilket i sin tur kan 

leda till känslor av orenhet och en nedsatt självbild. De allra flesta kvinnor som före 

menopausen går igenom behandling för gynekologisk cancer blir sterila. Både bortoperation 

av livmoder och äggstockar, strålbehandling och cytostatika påverkar kvinnans fertilitet, 
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något som i sin tur kan ha stor inverkan på identiteten (a.a.).  

     Som nämnts ovan kan behandlingen av gynekologisk cancer även påverka kvinnans 

sexualitet (Bergmark, 2007). Bourgeois-Law och Lotockis (1999) fann att över hälften av 

kvinnorna upplevde förändringar i den sexuella funktionen. De förändringar som 

rapporterades var bland annat minskat intresse för sex, smärta i samband med sexuell 

aktivitet, minskat intresse hos partnern för sex, förändrad upplevelse av orgasm, trötthet samt 

förlust av energi vilket påverkar sexlusten (a.a.).  

     En studie gjord av Ferrell, Cullinane, Ervin, Melancon, Uman och Juarez (2005) visade att 

kvinnor som överlevt gynekologisk cancer upplevde påverkan på livskvaliteten relaterat till 

deras fysiska, psykiska, sociala och spirituella välbefinnande. Faktorer som påverkade 

livskvaliteten negativt var behandlingen, oro för familjen, rädsla för återinsjuknande, 

sexualiteten och en oro inför döden. Ferrell et al. understryker behovet av vidare forskning på 

området, då modern behandling relativt nyligen ökat livslängden för dessa patienter och 

forskning saknas om deras upplevelser. Även Lockwood-Rayermann (2006) fann att 

livskvaliteten påverkas när man får en livshotande sjukdom som gynekologisk cancer, men att 

forskning som belyser livskvalitet hos långtidsöverlevande är knapphändig. Lockwood-

Rayermann (2006) hävdar att ju fler fysiska symtom kvinnorna har, desto mer påverkas deras 

upplevelse av livskvalitet i negativ riktning. Samtidigt spelar kvinnornas relationer och 

spirituella liv en betydande roll för att påverka livskvaliteten i positiv riktning. Sjuksköterskan 

kan därför bidra till en positiv inverkan på livskvaliteten genom att lyssna och visa förståelse 

för den överlevandes erfarenheter, och genom att vara medveten om kvinnornas 

informationsbehov och emotionella behov (a.a.). Behovet av psykosocialt stöd betonas även 

av Breaden (1997) som framhåller behovet av ett långsiktigt stöd till överlevarna, både i form 

av enskild rådgivning och i form av stödgrupper med andra canceröverlevare.   

 

 

2.5 Begreppet överlevnad  

Vid genomgång av begreppet överlevnad i samband med cancer så verkar det inte finnas 

någon entydig definition. Emellertid framträder en bild av att överlevandet inte i första hand 

handlar om att ha besegrat sin cancer, utan snarare är att betrakta som en process som börjar 

redan vid diagnostillfället. Detta illustrerades väl av Mullan (1985), en läkare som i början på 

1980-talet själv diagnostiserades med cancer. Han beskrev tre överlevnadssäsonger, där varje 
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säsong, eller fas, präglas av sina specifika utmaningar och frågor. Faserna han beskrev var: 

akut överlevnad, med början vid diagnos och fram till slutet av behandlingen, förlängd 

överlevnad som börjar någonstans i slutet av behandlingen och pågår tills risken för återfall 

har minskat, och permanent överlevnad, som omfattar resten av den överlevandes liv (a.a.). 

Liknande tankegångar återspeglas hos det amerikanska National Cancer Institute (NCI, 2011), 

som är den federala regeringens organ för cancerforskning och utbildning. NCI definierar 

begreppet canceröverlevnad inte enbart utifrån fysiska aspekter utan betonar även sociala, 

psykologiska, spirituella och existentiella effekter på personens liv: 

 
Survivorship covers the physical, psychosocial and economic issues of cancer, from diagnosis until the end of 

life. It focuses on the health and life of a person with cancer beyond the diagnosis and treatment phases. 

Survivorship includes issues related to the ability to get health care and follow-up treatment, late effects of 

treatment, second cancers, and quality of life. Family members, friends, and caregivers are also part of the 

survivorship experience (NCI, 2011). 

  

Att leva med och överleva cancer börjar alltså enligt detta synsätt redan vid diagnos och 

fortsätter under hela en persons liv, oavsett om hennes liv mäts i veckor, månader, år eller 

årtionden. Breaden (1997) beskriver överlevandet som en resa, men betonar att denna resa 

inte utgörs av en linjär förflyttning mellan två punkter utan snarare är en slingrande resa som 

inte nödvändigtvis måste leda fram till ett specifikt slut. I likhet med NCI’s definition ovan 

sammanfattar Breaden (1997) med att hävda att överlevandet tar sin början redan vid 

sjukdomsutbrottet, och fortsätter så länge man lever. I litteraturen definieras 

långtidsöverlevnad ofta som att en person lever fem år efter att diagnosen ställts (Lockwood-

Rayerman, 2006).   
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3 Problemområde 

Hittills har forskningen på överlevnad i samband med gynekologisk cancer huvudsakligen 

fokuserat på de omedelbara och kortsiktiga effekterna av cancer, främst vid diagnos, under 

behandling, eller under de första åren efter behandling (Lockwood-Rayerman, 2006). 

Eftersom överlevnaden vid flera gynekologiska cancerformer förbättrats och allt fler kvinnor 

lever längre än fem år efter diagnos har flera forskare den senaste tiden uppmärksammat 

behovet av ökad kunskap om hur livet på längre sikt efter gynekologisk cancer ser ut (a.a.). I 

en studie om kvinnor som överlevt äggstockscancer fann Ferrell, Smith, Juarez och Melancon 

(2003) att de kämpar med ett antal unika problem utöver de problem som canceröverlevare 

generellt upplever och brottas med.     

 Som sjuksköterska möter man främst patienter med gynekologisk cancer vid tiden för 

diagnos och behandling, men vi tror att sjuksköterskan i dessa möten inte bara kan påverka 

hur patienten upplever behandlingstiden utan även kan bidra till att bana väg för hur hon 

kommer att klara av att anpassa sig till livet efter behandling. Vi anser därför att det är viktigt 

att sjuksköterskan har kunskap om hur livet efter gynekologisk cancer kan se ut och vilka 

eventuella problem kvinnorna bär med sig. 

 

 

4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva kvinnors fysiska och psykosociala upplevelse av att ha 

överlevt gynekologisk cancer.    
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5 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensram som används i uppsatsen är Meleis´ Transitions Theory. Meleis 

(2010a) utgår från följande definition av begreppet transition:  

  

It is a passage from one fairly stable state to another fairly stable state, and it is a process triggered by a 

change. Transitions are characterized by different dynamic stages, milestones, and turning points and 

can be defined through processes and/or terminal outcomes (s. 11).  

  

Transitionsteorin består enligt Meleis (2010b) av två huvudsakliga delar: Den första delen är 

en sjuksköterskeintervention som syftar till att underlätta transition och främja patientens 

välbefinnande och förmåga att bemästra de förändringar transitionen medför. Den andra delen 

rör förståelsen för själva upplevelsen av transitionen. Denna upplevelse kan omfatta förluster 

och vinster, förändringar och omvandlingar, och en rörelse från ett tillstånd till ett annat (a.a.). 

 Chick och Meleis (2010) beskriver transitionen som tre på varandra följande faser som 

utgörs av en ostabil fas mellan två stabilare tillstånd. Rörelsen från en fas till en annan är en 

process som omfattar förändringar i hälsostatus, i relationen mellan individens olika roller, i 

förväntningar eller i förmågor. Transitionsprocessen omfattar både de avbrott transitionen 

orsakar och individens reaktioner på det hon går igenom (a.a.). 

 Att betrakta en sjukdomsprocess med transitionsteorin som referensram innebär att byta 

fokus från sjukdomen som en händelse till personens erfarenheter av sjukdomen över tiden 

och hur personer under dessa transitioner reagerar (Robinson, Ekman, Meleis, Winblad & 

Wahlund, 2010). Genom att anta detta perspektiv får man en större möjlighet att förstå hur 

upplevelsen som helhet ser ut. Att betrakta varje fas som en del av en större transitionsprocess 

kan vara nyckeln till förståelse för den gradvisa påverkan sjukdomen har på personens liv 

(a.a.).  

 I relation till syftet för föreliggande uppsats är den typ av transition som kallas Hälsa-

Sjukdomstransition (Meleis, 2010c) mest relevant. Den fokuserar på antingen en förändring 

från ett friskt till akut sjukt tillstånd, från att vara frisk till att utveckla en kronisk sjukdom 

eller från sjukdom till att vara frisk (a.a.).  

 En transition medför ofrånkomligen en rad förändringar i personens relationer, 

förväntningar och förmågor (Meleis, 2010c). Den som är eller har varit sjuk kan kanske inte 

längre uppfylla samma roller som hon gjort tidigare. Detta kallar Meleis förr rolltransition. 
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Rolltransition kräver att personen tar till sig ny kunskap, förändrar sitt beteende samt ändrar 

definitionen av sig själv i sin sociala kontext (a.a.).  

 I takt med att allt fler människor lever längre med en kronisk sjukdom uppkommer nya 

behov och därmed nya möjligheter för sjuksköterskor att bidra till patientens långsiktiga 

välbefinnande (Meleis, 2010d). Meleis (2010d) menar att ett primärt mål för sjuksköterskan 

skulle kunna vara att hjälpa personer att genomgå hälsosamma transitioner, och därmed att 

öka antalet hälsosamma slutresultat. Mot bakgrund av detta definierade hon vårdande som 

”the art and science of facilitating the transition of populations’ health and well-being” 

(Meleis, 2010d, s. 5). Meleis föreslår ett antal områden som hon anser är relevanta för vidare 

kunskapsutveckling inom denna definition, till exempel kunskap relaterad till de processer 

och erfarenheter människor som genomgår transitioner gör; kunskap om hur de nya 

livsmönster som växer fram som ett resultat av transitionen ser ut och kunskap om vilka 

modeller som kan användas för att förebygga ohälsosamma transitioner (a.a.). Föreliggande 

uppsats skulle kunna bidra till en ökad kunskap inom det andra området, det vill säga om hur 

livet efter en transition ser ut. Transitionsteorin kommer därför användas som teoretisk 

utgångspunkt i resultatdiskussionen.   
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6 Metod 

Uppsatsen baseras på en litteraturöversikt vilket är ett strukturerat arbetssätt för att skapa en 

bild av ett specifikt område (Friberg, 2006). Motiv till att göra en litteraturöversikt kan bland 

annat vara att skapa en överblick av ett avgränsat område samt att träna på ett strukturerat 

arbetssätt genom att sammanställa redan publicerade forskningsresultat. Översikten ska 

baseras på ett systematiskt val av texter, såsom forskningsartiklar och rapporter, inom ett 

avgränsat område. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan användas. Den litteratur som 

väljs kvalitetsgranskas och analyseras (a.a.).  

     Arbetet med uppsatsen baserades på de steg som Friberg (2006) rekommenderar för en 

litteraturöversikt. Utifrån en övergripande problemformulering formulerades syftet med 

studien. Därefter utformades en plan för själva studien samt förslag på relevanta sökord och 

sökstrategier. Sökningarna resulterade i ett antal artiklar vilka kritiskt granskades och 

värderades utifrån uppställda inklusions- och exklusionskriterier. En bedömning av studiernas 

kvalitet gjordes utifrån de kriterier som Friberg (2006) rekommenderar. De artiklar som 

slutligen valdes ut analyserades och sammanställdes till ett resultat som slutligen diskuterades 

utifrån referensramen.    

      

      

6.1 Datainsamling 

Den primära systematiska litteratursökningen gjordes i databaserna Academic Search 

Premier, CINAHL Plus with Full Text och MEDLINE with Full Text. Sökorden som 

användes var genital neoplasms - female, neoplasms, gynaecological cancer, cancer 

survivors, survivors, adaptation – psychological, life experiences, life change events, quality 

of life, self concept samt body image. Sekundärsökning utifrån referenslistor i relevanta 

artiklar gjordes därefter för att få tillgång till primärkällor. I tidskriften Gynecologic 

Oncology, via PubMed, gjordes en specifik sökning på sökorden survivors och quality of life 

och i tidskriften Psycho-Oncology, via Academic Search gjordes en specifik sökning på 

sökorden gynecologic oncology och quality of life. Detaljerad sökhistorik bifogas (bilaga 1).  
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6.2 Urval 

Arbetet med uppsatsen har fokuserat på den del av överlevandet som rör tiden efter avslutad 

behandling, och enbart på kvinnor utan påvisade återfall i cancersjukdomen. Denna 

avgränsning gjordes eftersom tiden för diagnos och behandling sannolikt präglas av andra 

specifika och möjligen mer akuta problem.  

 Artiklar vars titel lät relevant utifrån uppsatsens syfte valdes ut och ett första urval gjordes 

därefter baserat på läsning av abstracts. Det slutliga urvalet gjordes efter genomläsning av ett 

mindre antal hela artiklar som lät intressanta, varefter åtta valdes ut. Fem av artiklarna är 

kvalitativa och tre är kvantitativa. Artiklarna kommer från olika delar av världen, nämligen 

Australien, Canada, Kina (Hong Kong), Norge, Storbritannien och USA. 

 Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara publicerade i tidskrifter som var peer 

reviewed, att de skulle vara tillgängliga i full text, samt att de skulle vara skrivna på svenska 

eller engelska. För att säkerställa att artiklarna speglade den senaste forskningen på området 

valdes endast artiklar publicerade mellan 1997 och 2010. För att svara an på syftet valdes 

artiklar som behandlade olika aspekter på livet efter sjukdom för kvinnor som diagnostiserats 

med och genomgått behandling för gynekologisk cancer. Exklusionskriterier var att artiklarna 

inte fick handla om kvinnor som väntade på eller undergick behandling vid tidpunkten för 

studien, eftersom det inte motsvarade syftet för arbetet. Översikt över de artiklar som ingår i 

resultatet bifogas (bilaga 2). 

 

 
6.3 Analys 

Analysen av artiklarna gjordes som en manifest innehållsanalys, vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär att analysen baseras på det synliga och uppenbara innehållet i texten. 

Att på ett systematiskt och stegvist sätt klassificera data för att kunna identifiera mönster och 

teman är det grundläggande arbetssättet i innehållsanalysen (Forsberg & Wengström, 2008). 

Analysarbetet i uppsatsen följde de steg som rekommenderas av Graneheim och Lundman 

(2004). En första genomläsning av de åtta artiklarna gjordes för att erhålla en övergripande 

förståelse av materialet som helhet. Därefter lästes artiklarna ytterligare en gång och 

meningsbärande enheter identifierades, antingen hela meningar eller enstaka ord. Alla 

meningsbärande enheter skrevs ned i ett word-dokument. Många av artiklarna innehöll 

likartade fynd, vilket gav upphov till att ett antal nyckelord återkom flera gånger. I dessa fall 
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ströks alla dubbletter och slutligen återstod 92 meningsbärande enheter. De meningsbärande 

enheterna kondenserades, vilket innebär att de förkortades i syfte att lyfta fram essensen i 

varje utsaga. I nästa steg kodades de meningsbärande enheterna, varefter koderna jämfördes 

för att hitta likheter och skillnader. Koderna sorterades in i sju kategorier som sedan 

grupperades till fyra huvudteman.  

 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som använts i det här arbetet har samtliga varit skrivna på engelska. Vid 

tveksamheter angående översättningen av specifika ord eller meningar har ordböcker används. 

Det föreligger emellertid alltid en risk för ofrivilliga feltolkningar när man skriver på ett annat 

språk än originalspråket (Nilsson, 2005). Alla citat presenteras på engelska för att undvika 

felöversättningar eller missförstånd. Hänsyn har också tagits till de forskningsetiska 

överväganden författarna till respektive artikel har gjort. Under arbetets gång har 

ansträngningar gjorts att vara så objektiva som möjligt vilket bland annat innebär att de 

artiklar som finns med i resultatet inte endast är sådana som innehåller forskning som 

stämmer överrens med vår egen förförståelse. 
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7 Resultat 

Resultatet presenteras här under de fyra teman som identifierats, vilka är: Att leva i en 

förändrad kropp, Ensamhet i mötet med sig själv och andra, Att skapa en ny plan för 

framtiden samt Positiv återgång till livet.  

 

 

7.1 Att leva i en förändrad kropp 

Att leva i en förändrad kropp innebär i det här sammanhanget att kvinnorna lever med en del 

kvarstående kroppsliga förändringar till följd av sjukdom och behandling. Det handlar om 

såväl konkreta fysiska symtom, men även om hur de här förändringarna påverkar kvinnorna, 

känslomässigt och psykosocialt. 

 Många av kvinnorna upplever bestående fysiska biverkningar till följd av sjukdom och 

behandling (Steginga & Dunn, 1997; Stewart, Wong, Duff, Melancon & Cheung, 2001; 

Wenzel et al., 2002). Mer än hälften av kvinnorna i dessa studier beskrev att de led av 

kvarstående smärtor eller obehag, huvudsakligen i form av bäckensmärtor, gynekologiska 

symtom och blås- och tarmproblematik (a.a.). Upplevelser av fatigue påverkar livet även långt 

efter avslutad behandling (Steginga & Dunn, 1997). Det framkommer också att kvinnorna 

upplever problem med minnet och svårigheter att koncentrera sig (Stewart et al., 2001; 

Swenson, MacLeod, Williams, Miller & Champion, 2003), vilket Stewart et al. (2001) 

kopplar till genomgången cytostatikabehandling. Trots kvarstående fysiska problem tycker en 

stor andel av kvinnorna att problemen har en relativt liten påverkan på deras dagliga liv 

(Stewart et al., 2001; Wenzel et al., 2002). Samtidigt upplever ungefär en av fem kvinnor i 

Stewart et al. och Wenzel et al. studier de långsiktiga biverkningarna som en mycket stor 

belastning. 

 Att leva i en kropp där de reproduktiva organen blivit borttagna beskrivs som en utmaning 

relaterat till problem med sexuellt samliv, svårigheter med sjukdomsorsakat klimakterie och 

infertilitet (Sekse, Raaheim, Blaaka & Gjengedal, 2010). Sexuell dysfunktion är vanligt 

förekommande och berättelser om upplevelser av fysiskt obehag och smärta vid samlag är 

återkommande (Molassiotis, Chan, Yam, Chan & Lam, 2002; Sekse et al., 2010; Stewart et 

al., 2001; Wenzel et al., 2002). Ofta uppkommer obehagskänslor och smärta på grund av 

vaginal torrhet som orsakas av den behandling som kvinnorna gått igenom (Sekse et al., 
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2010). Andra sexuella problem som framkommer är minskad eller förlorad sexlust, minskad 

känsla av upphetsning och orgasmproblem (Wenzel et al., 2002).     

 Drygt hälften av kvinnorna i Stewart et al. (2001) studie har till följd av behandlingen gått 

in i klimakteriet och besväras av vallningar och svettningar, men även av andra symtom på 

åldrande såsom osteoporos och frakturer. Sekse et al. (2010) framhåller det som 

anmärkningsvärt att en del av kvinnorna förefaller varit helt oförberedda på dessa 

biverkningar, och till och med blivit chockade när de uppkom.  

 En uppenbar följd av borttagandet av de reproduktiva organen är att kvinnorna förlorar 

förmågan att bli gravida (Roberts & Clarke, 2009; Sekse et al., 2010; Stewart et al., 2001). 

Fertilitetsförlusten upplevs olika beroende på var i livet kvinnorna befinner sig (a.a.). För 

kvinnor som inte har barn eller som önskar sig fler barn är förlusten dramatisk och i vissa fall 

lika svår att hantera som cancern i sig (Roberts & Clarke, 2009). Detta kan ge upphov till 

känslor av ånger och skuld över att man väntat med att skaffa barn och familj och inte 

prioriterade det då man hade chansen (a.a.). Även Stewart et al. (2001) fann att borttagandet 

av de reproduktiva organen har en större inverkan på livet för de kvinnor som vill ha fler barn 

och att fertilitetsförlusten väcker starka känslor. För kvinnor som är förbi barnafödande ålder 

och kvinnor som inte har en önskan om fler barn förefaller förlusten av fertilitet emellertid 

inte vara så svår att bära (Sekse et al., 2010). Flera kvinnor ger uttryck för en pragmatisk syn 

på de reproduktiva organen som nyttiga just för reproduktion och i övrigt oanvändbara (a.a.).   

 Hur kvinnorna upplever att deras kvinnlighet förändrats efter borttagandet av de 

reproduktiva organen beskrivs på skilda sätt i de olika studierna. I två studier framkommer att 

kvinnorna har problem relaterade till att upplevelsen av kvinnlighet förändrats (Molassiotis et 

al., 2002; Steginga & Dunn, 1997). Vilka problemen är och på vilket sätt upplevelsen har 

förändrats utvecklas emellertid inte. Sekse et al. (2010) fann å andra sidan att kvinnorna 

lägger relativt liten vikt vid förlusten och snarare kopplar känsla av kvinnlighet till fysiskt 

utseende. Eftersom förändringen inte syns på utsidan känner de sig inte heller mindre 

kvinnliga än tidigare. En del säger till exempel att det hade varit mycket värre att förlora ett 

bröst (a.a.).      
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7.2 Ensamhet i mötet med sig själv och andra 

Ensamhet i mötet med sig själv och andra handlar om kvinnornas upplevelse av överlevandet 

som en ensam process, med stora konsekvenser för de relationer man lever i. Dessutom ger 

avsaknad av stöd från sjukvården efter att behandling avslutats upphov till ytterligare 

upplevelse av ensamhet, vilket är återkommande i kvinnornas berättelser. 

 Många kvinnor beskriver att de fått ett gott stöd av såväl familj, vänner och sjukvård vid 

tiden för diagnos och behandling och att detta varit betydelsefullt (Swenson et al., 2003). 

Däremot beskrivs läkandet och livet efter sjukdom som en ensam process, som fortfarande 

många år efter avslutad behandling pågår och påverkar kvinnornas liv (Sekse et al., 2010). 

Det förefaller som att kvinnorna trots att de nu är fria från aktiv sjukdom har ett fortsatt behov 

av att tala om det de gått igenom, och av att uppmärksamma erfarenheten som en viktig 

händelse som de inte utan vidare lämnar bakom sig (Swenson et al., 2003). Den största 

utmaningen för kvinnorna är att behöva bära sjukdomserfarenheten ensam, och de uttrycker 

en önskan om att familj och närstående stöttar och uppmärksammar själva överlevandet och 

den fortsatta läkeprocessen på samma sätt som de varit ett stöd under sjukdomstiden. 

Kvinnorna har ett starkt behov av empatisk bekräftelse, det vill säga att familj och vänner 

finns nära, fysiskt såväl som känslomässigt, och lyssnar utan att värdera eller döma. Empatisk 

bekräftelse framhålls som viktigt för att hantera överlevandet (a.a.). Känslomässigt stöd från 

familjen värderas även som viktigt av mer än hälften av kvinnorna i Steginga och Dunn’s 

(1997) studie.  

 Ytterligare en orsak till ensamheten är den stigmatisering som en cancersjukdom kan 

medföra i sociala relationer (Roberts & Clarke, 2009). Kvinnorna berättar dessutom om en 

känsla av sårbarhet som är relaterad till den specifika cancerformen, eftersom många av dess 

följder berör intima områden och är svåra att prata om (Sekse et al., 2010). Svårigheten att 

tala om det man gått igenom får stora effekter på de sociala relationer som kvinnorna lever i, 

framförallt i intima relationer (Molassiotis et al., 2002; Roberts & Clarke, 2009; Sekse et al., 

2010; Steginga & Dunn, 1997; Stewart et al., 2001). Som nämnts ovan beskriver flera kvinnor 

minskad sexlust och smärtor i samband med samlag, och en upplevelse av att sexlivet 

påverkats negativt (Stewart et al., 2001; Wenzel et al., 2002). Kvinnorna berättar om en 

känsla av förlust över de sexuella förändringarna och en oro för hur detta ska påverka 

relationen (Sekse et al., 2010). Det finns ett behov av att finna nya sätt att uttrycka sina 

känslor på istället för sex (a.a.), men även i intima relationer verkar det vara svårt att prata om 
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sexuella förändringar, och mycket förefaller förbli osagt (Molassiotis et al., 2002; Sekse et al., 

2010). Icke desto mindre förefaller sexualiteten faktiskt i många relationer få en förändrad 

eller nedgraderad betydelse (Stewart et al., 2001). Detta illustreras av Stewart et al. som bad 

kvinnor som överlevt äggstockscancer att värdera känslan av förlust kopplad till sexualitet. 

Hälften av kvinnorna svarade att de upplevde förlusten som obefintlig eller liten (a.a.). För 

andra får förlusten emellertid större konsekvenser och en del kvinnor uttrycker skuldkänslor 

över att de inte längre kan tillfredsställa sin man på samma sätt som tidigare (Molassiotis et 

al., 2002). Några berättar om hur det lett till uttryckliga svårigheter i relationen och att 

männen till och med haft utomäktenskapliga affärer (a.a.).  

 Svårigheter med att tala om sexuella problem uppstår inte enbart i partnerrelationerna utan 

även i mötet med sjukvårdspersonal (Molassiotis et al., 2002; Sekse et al., 2010). Frågor 

angående konsekvenserna av borttagande av reproduktiva organ är svåra att ställa och endast 

en minoritet av kvinnorna tar upp de problem de har med sin läkare (a.a.). Tystnaden får 

bland annat till följd att en del kvinnor bär på direkt felaktiga föreställningar om att cancern 

kan smitta via samlag eller att sex kan förvärra sjukdomen eller orsaka återfall (Molassiotis et 

al., 2002; Stewart et al., 2001).  

 I kvinnornas berättelser återkommer beskrivningar om känslor av övergivenhet efter 

avslutad behandling (Roberts & Clarke, 2009; Sekse et al., 2010). Då upphör allt stöd från 

sjukvården och man är lämnad åt sig själv att hantera återgången till vardagen och finna sig 

själv igen (a.a.), vilket illustreras av följande citat: ”Once we left hospital it felt like we had 

been abandoned. It was as though once the stitches were out, no one was interested” (Roberts 

& Clarke, 2009, s. 361). De flesta kvinnor går på någon form av återbesök och uppföljande 

kontroller, men dessa verkar i första hand fokusera på fysiska fakta såsom gynekologiska 

undersökningar och blodprov, och upplevs därför inte som ett tillfälle där det är lätt att ta upp 

intima frågor, i synnerhet inte sådana som är relaterade till sexualitet (Sekse et al., 2010). 

Kvinnorna upplever att det saknas tid för sådana samtal (a.a.), och önskar även att få 

information och rådgivning som specifikt avser överlevandet och dess möjliga konsekvenser 

(Wenzel et al., 2002; Sekse et al., 2010). Det medicinska fokuset på sjukdomen i samband 

med uppföljande kontroller är givetvis viktigt, men inte tillräckligt för att hjälpa kvinnorna att 

hantera det dagliga livet och finna sig själva igen efter cancern (Sekse et al., 2010). 

Hodgkinson et al. (2007) identifierade ett antal vårdrelaterade behov hos kvinnorna, såsom 

behovet att känna stöd i att hantera sin hälsa, hjälp att hantera sin rädsla för återfall, hjälp att 
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reducera stress i livet och känslomässigt stöd. Författarna menar att allt detta ska täckas in för 

att man ska kunna tala om en heltäckande cancervård. Emellertid framkommer det att vården 

inte är särskilt heltäckande, då drygt hälften av kvinnorna uppger att saknar stöd på minst ett 

område (a.a.). En önskan uttrycks också om att få tala med andra kvinnor med liknande 

erfarenheter, ett behov som inte försvinner med tiden (Swenson et al., 2003). Detta bekräftas 

av kvinnorna i Hodgkinson et al. (2007) studie där en dryg tredjedel uppger att de faktiskt fått 

stöd och haft nytta av att ha kontakt med andra canceröverlevare och/eller deras familjer.       

 

 

7.3 Att skapa en ny plan för framtiden            

Att skapa en ny plan för framtiden handlar om att leva vidare efter sjukdom och behandling. 

Det innebär att leva i spänningen mellan att försöka hantera sjukdomserfarenheten och söka 

något nytt, samtidigt som det finns en ständig oro inför framtiden.  

 Roberts och Clarke (2009) beskriver gynekologisk cancer som en plötslig och oerhört 

påfrestande livshändelse som kan framkalla överväldigande känslor av stress hos dem som 

drabbas. De fann att kvinnorna påbörjade ett sökande efter möjliga orsaker till att de drabbats 

av sjukdomen. De såg tillbaka på sina liv och gick igenom oväntade eller särskilt stressande 

händelser, i ett försök att finna mening och återta kontrollen över sina liv. Sökandet ledde i de 

flesta fall fram till insikten att det inte finns någon entydig medicinsk förklaring till varför just 

de drabbats (a.a.), men för en del kvinnor fick det till följd att de skuldbelade sig själva, 

baserat på en oro för att cancern orsakats av deras egna eller partnerns tidigare sexliv (Stewart 

et al., 2001). Sökandet efter mening visade sig i Roberts och Clarke’s (2009) studie vara till 

hjälp för kvinnorna och deras familjer i att komma till rätta med sjukdomen, återhämta sig och 

gå vidare med livet. Wenzel et al. (2002) fann att kvinnor som uppger att de har ett andligt 

välbefinnande också har en större förmåga att integrera sjukdomserfarenheten och omvandla 

den till något positivt och personlig växt. Vissa av kvinnorna har emellertid inte lyckats 

bearbeta krisen, vilket innebär att de inte heller kommit till rätta med bilden av sig själva och 

det faktum att de haft cancer (Sekse et al., 2010). Några uttrycker att de saknar tilltro till sin 

egen förmåga att hantera sina erfarenheter, och helst undviker att tänka på vad de gått igenom, 

vilket illustreras av följande citat: ”I feel that if I even just begin to talk about it, it might 

topple me over – that´s what this is about – and, I don´t know if I´ll handle that very well. Life 

works out OK if you just let it go” (Sekse et al., 2010, s. 803).  
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 Citatet ovan belyser även ett faktum som väldigt många brottas med, nämligen att hotet 

från sjukdomen ständigt finns närvarande, trots att man har överlevt och lång tid gått efter att 

behandlingen avslutats (Sekse et al., 2010; Swenson et al., 2003). Berättelser om en ständig 

rädsla för återfall återkommer i majoriteten av studierna (Hodgkinson et al., 2007; Roberts & 

Clarke, 2009; Sekse et al., 2010; Swenson et al., 2003; Wenzel et al., 2002). Det finns också 

en stark oro för att drabbas av en ny cancerform (Wenzel et al., 2002). Kvinnorna beskriver 

hur de alltid är på sin vakt och ständigt är uppmärksamma på symtom från kroppen (Sekse et 

al., 2010). Mot bakgrund av detta utgör efterkontroller en trygghet för kvinnorna och är 

viktiga för att få bekräftat huruvida de fortfarande är fria från sjukdom eller inte (a.a.). 

Samtidigt innebär tiden inför varje kontroll att återigen leva i ovisshet, vilket triggar känslor 

av oro och rädsla (Sekse et al., 2010; Wenzel et al., 2002).  

 Att leva med risken för återfall visade sig i Robert och Clarkes (2009) studie vara särskilt 

svårt för de kvinnor som är ensamstående mammor. De känner en stark oro för vad som 

skulle hända med deras barn om de blev sjuka igen, hamna på sjukhus eller till och med dö. 

Ansvaret för barnen blir en extra börda eftersom de inte har någon att dela det med. 

Kvinnorna kämpar med att ta kontroll över situationen och försöker skapa en ny plan för 

framtiden, till exempel med målsättningen att kunna finnas kvar tillräckligt länge för att 

barnen ska kunna ta hand om sig själva. I detta finns även ett mått av köpslående, med Gud 

eller annan osynlig makt, som ett sätt att hantera den osäkra framtiden. Även kvinnor i 

parrelationer med barn oroar sig över familjens framtid och välmående, och för att andra 

kvinnliga familjemedlemmar ska utveckla cancern (a.a.). Även i Molassiotis et al. (2002) 

studie framkommer att kvinnorna lever med en oro inför familjens framtid och känner att de 

måste förbereda för den på bästa sätt.         

 Temat Att skapa ny plan för framtiden omfattar även att få sörja det man förlorat, vilket är 

viktigt för att sedan kunna gå vidare (Swenson et al., 2003). Det handlar om fysiska, 

känslomässiga och sociala förluster, men också om en förlust av framtiden så som man trott 

att den skulle bli. Saker som man tidigare tagit för självklara som äktenskap, barn och god 

hälsa kan inte längre tas för givna (a.a.). I synnerhet förlusten av möjligheten att få barn leder 

till svårhanterliga känslor av att ha blivit berövad sin framtid (Roberts & Clarke, 2009), vilket 

belyses i följande citat: ”The absolute worst thing is not being able to have kids. They took 

away my cancer, and with it my future. What am I going to do with the rest of my life now?” 
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(Roberts & Clarke, 2009, s. 360). För att kunna gå vidare blir det nödvändigt för kvinnorna att 

skapa en ny plan för framtiden med alla dess problem, förhoppningar och förväntningar (a.a.).  

 

 

7.4 Positiv återgång till livet 

En positiv återgång till livet innebär i det här sammanhanget att sjukdomserfarenheten inte 

endast haft negativa följder för kvinnorna. Tvärtom berättar påfallande många kvinnor om 

positiva erfarenheter av sjukdomen. Hodgkinson et al. (2007) fann att drygt två tredjedelar av 

överlevarna upplevde minst en positiv förändring till följd av deras erfarenheter av 

cancersjukdomen. I flertalet studier återkommer upplevelsen av att ha insett hur värdefullt 

livet är (Hodgkinson et al., 2007; Molassiotis et al., 2002; Sekse et al., 2010). Kvinnorna 

uttrycker att de nu har en annan och mer positiv syn på livet. Nya värderingar växer fram och 

kvinnorna beskriver hur de tydligare ser en skillnad mellan vad som är viktigt och oviktigt 

(a.a.). Någon beskriver hur hon tidigare brukade sträva efter framgång och karriär men hur det 

nu inte är lika viktigt längre (Molassiotis et al., 2002). En annan berättar att hon blivit mer 

lyhörd för andra människors behov och försöker hjälpa andra mer utan att förvänta sig något 

tillbaka (a.a.). Sjukdomen har också medfört förändringar i humör och temperament 

(Molassiotis et al., 2002; Sekse et al., 2010). Några beskriver hur de nu upplever ett större 

lugn och ett jämnare humör än innan (a.a.). De hänger inte upp sig på småsaker längre och 

säger sig vara mer toleranta mot omgivningen (Molassiotis et al., 2002). Majoriteten av 

kvinnorna tycker sig också ha utvecklat förbättrade relationer till familj och vänner och 

upplever att de presterar bättre i sina olika roller (Stewart et al., 2001). De känner starkare 

uppskattning för sina vänner och värdesätter sin familj mer (Hodgkinson et al., 2007; 

Molassiotis et al., 2002; Stewart et al., 2001).  

 Kvinnorna i Sekse et al. (2010) studie berättar om en stor tacksamhet för att vara i livet och 

beskriver en känsla av att de fått ta emot livet som en gåva för en andra gång. De upplever att 

de nu värderar saker i livet annorlunda och talar i termer av att ha vuxit som människor (a.a.). 

Liknande erfarenheter återfinns hos kvinnorna i Swenson et al. (2003) studie där de berättar 

om hur sjukdomen givit dem ett nytt perspektiv på livet och påmint dem om vilka aspekter av 

livet som ger dem djupast mening. Några kvinnor upplever att de nu har ett starkare band till 

livet än innan, och en känsla av att vara förbundna till något större än dem själva (Sekse et al., 

2010). Vissa kallar det för Gud, andra inte, men det som framkommer är känslan av en ny 
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närvaro och en ny upplevelse att vara djupare förbunden med världen, andra människor och 

sig själv (a.a.).           

 Slutligen visar analysen att kvinnorna trots allt det de gått igenom till följd av sin sjukdom 

och dess behandling ändå anser sig må relativt bra (Hodgkinson et al., 2007; Stewart et al., 

2001; Wenzel et al., 2002). Kvinnorna har överlag en god livskvalitet och de uttrycker att de 

trots allt är ganska nöjda med sin kropp och sitt emotionella välmående (a.a.).        
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8 Diskussion 

Diskussionen består av två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen presenteras möjliga svagheter och styrkor med studien och i 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet med hjälp av begreppet transition som referensram 

och relateras till tidigare forskning.  

 

  

8.1 Metoddiskussion  

Uppsatsen baseras på en litteraturstudie. Nilsson (2005) menar att en fördel med att göra en 

litteraturstudie som examensarbete är att studenten har möjlighet att fördjupa sig i ett 

omvårdnadsproblem som hon eller han blivit intresserad av under den kliniska utbildningen. 

Dessutom behövs då ingen ansökan om etiskt tillstånd, vilket i sig är en lång och tidskrävande 

process (a.a.).  

     Eftersom författarna till en litteraturstudie försöker svara på sitt syfte genom att tolka andra 

forskares resultat så föreligger en risk för feltolkningar. Detta eftersom analysen då bygger på 

ett material som redan blivit tolkat en gång av författarna till ursprungsstudierna. För att 

undvika den typen av feltolkningar har vi varit noga med att utgå från texten så som den står 

skriven och inte lägga in egna tolkningar av det vi läst. Ambitionen var att göra analysarbetet 

med stor noggrannhet. Analysen tilläts därför ta relativt lång tid i anspråk och resultatet 

arbetades fram successivt under flera dagar. Det är något vi anser är en styrka med studien.   

     I analysen används fem kvalitativa artiklar och tre kvantitativa. Vi är medvetna om att 

kvalitativ forskning bättre belyser människors upplevelser än kvantitativ, men det finns 

begränsat med kvalitativ forskning på det område som studerats. Av den anledningen 

inkluderas även några kvantitativa studier som på ett ändamålsenligt sätt belyser området. 

Några av de aspekter på livet efter gynekologisk cancer som kunde urskiljas ur de olika 

artiklarna skiljde sig inte mellan de kvalitativa och kvantitativa studierna, exempelvis kom 

alla studier fram till att det fanns en rädsla för återinsjuknande hos kvinnorna. Däremot fann 

de kvantitativa studierna att kvinnorna mådde förhållandevis bra trots vissa specifika problem, 

medan de kvalitativa studierna gav en mer blandad bild av hur kvinnorna mår. Det kan bero 

på att den kvalitativa metoden ger en djupare förståelse för hur kvinnornas liv efter 

sjukdomen ser ut. Det kan också bero på att de kvantitativa studierna består av enkätformulär 
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som eventuellt är mindre känsliga för att fånga upp nyanser av hur respondenterna mår och 

givetvis bara ger svar på de frågor som ställs. Dessutom föreligger en risk att enkäterna endast 

besvaras av de kvinnor som faktiskt mår ganska bra och har bearbetat sin upplevelse, medan 

de som mår sämre inte orkar riva upp allt igen. Detta skulle också delvis kunna förklara varför 

de kvantitativa studierna har en förhållandevis låg svarsfrekvens. 

     Tre av de artiklar som används i resultatet behandlar begreppet livskvalitet, men har 

inkluderats i arbetet eftersom de därutöver även belyser andra aspekter på livet efter 

gynekologisk cancer. Det ingår således ingen artikel vars enda syfte är att titta på kvinnornas 

livskvalitet, utan de som används är sådana som enbart har det som en del av sitt syfte. 

 Att människor som konfronterats med någon form av traumatisk upplevelse går igenom en 

krisreaktion är ett välbelagt faktum som bland annat beskrivits av den svenska professorn i 

psykiatri Johan Cullberg (2006, s. 120-155). Cullberg definierar fyra faser i krisreaktionen; 

chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Det är inte osannolikt att hur 

kvinnorna i studierna som använts i föreliggande uppsats beskriver sina upplevelser och sin 

nuvarande situation speglar i vilken fas de befinner sig och hur långt de har kommit i 

bearbetandet av det de gått igenom. Om så är fallet skulle studier som omfattar kvinnor med 

olika lång tid sedan diagnos och behandling inte vara jämförbara. Detta motsägs dock av 

Hodgkinson et al. (2007) som inte fann något samband mellan upplevelse av oro, stödbehov 

och tid sedan diagnos. Vi anser därför att föreliggande uppsats ger en relevant bild av 

kvinnors upplevelser av att ha överlevt gynekologisk cancer . I studierna som använts till 

resultatet har kvinnorna varit fria från sjukdom i mellan 1 och 16 år, men studien ovan är den 

enda som kommenterar eventuella skillnader mellan kvinnor som överlevt längre eller kortare 

tid.  

 Analysen baseras på artiklar från olika delar av världen, nämligen Australien, Canada, 

Kina (Hong Kong), Norge, Storbritannien och USA. Trots det anser vi att resultatet är 

relevant eftersom studierna ger en samstämmig bild av kvinnornas upplevelser. Vi är 

medvetna om att sjukvårdssystemen kan skilja sig mellan olika länder och kulturer, varför 

resultatets överförbarhet kan ifrågasättas. Kanske mår kvinnor som överlevt gynekologisk 

cancer i Sverige bättre, och kanske upplever de att de får mer stöd, men detta är något som 

inte kan sägas säkert eftersom det saknas forskning på ämnet. Endast en kvalitativ nordisk 

studie påträffades, vilket indikerar ett behov av mer nordisk forskning på ämnet. 

    Den ursprungliga ambitionen var att endast basera resultatet på forskning som publicerats 
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på 2000 – talet, men eftersom det varit svårt att finna forskning på ämnet inkluderas även en 

kvalitativ artikel från 1997. Studien bidrar till att ge ytterligare förståelse för kvinnornas 

upplevelse av livet efter gynekologisk cancer, varför vi anser att den är relevant att inkludera. 

 

 

8.2  Resultatdiskussion     

Föreliggande litteraturstudie har visat att kvinnor som överlevt gynekologisk cancer är 

tvungna att hantera förändringar på olika nivåer och anpassa sig till livet på ett nytt sätt. 

Överlevandet kan beskrivas som en rörelse från ett tillstånd till ett annat, under vilken 

kvinnorna erfar såväl vinster som förluster. Att anpassa sig till livet efter cancer innebär att de 

måste lära sig att förhålla sig till och hantera de förändringar och omvandlingar de går 

igenom.  

 I uppsatsen identifieras fyra teman som beskriver kvinnors upplevelser av livet bortom 

gynekologisk cancer. Dessa teman kommer att diskuteras nedan. Diskussionen avslutas med 

ett förslag till en tankeram som sjuksköterskor kan bära med sig i mötet med kvinnor som 

lever med gynekologisk cancer. I ett försök att skapa en logisk följd i diskussionen, som leder 

fram till denna rekommendation, diskuteras upplevelserna delvis i en ordning som avviker 

något från hur de presenterats i resultatdelen nämligen; Att leva i en förändrad kropp, Att 

skapa ny plan för framtiden, Positiv återgång till livet och Ensamhet i mötet med sig själv och 

andra.    

   

 

8.2.1 Bilden av framtiden  

Analysen av artiklarna visar att kvinnorna lever med ett antal bestående konsekvenser av 

sjukdom och behandling. Det handlar dels om konkreta fysiska förändringar men även om de 

känslomässiga och psykosociala följder som dessa förändringar ger upphov till. Det är 

slående hur starkt borttagandet av de reproduktiva organen påverkar de kvinnor som 

fortfarande är i barnafödande ålder. Att förlora möjligheten att bli gravid upplevs som en 

dramatisk förändring och innebär att planer för framtiden som tidigare tagits för givna måste 

ges upp. Liknande upplevelser beskrivs av Wenzel et al. (2005) som studerat kvinnor som 

överlevt livmoderhalscancer. Drygt en tredjedel av dessa kvinnor kände ilska och frustration 

över fertilitetsförlusten och sorg över att inte kunna få barn (a.a.). Att bli barnlös eller förlika 
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sig med tanken på att inte kunna skaffa så många barn som man planerat är en tydlig förlust 

som kvinnorna måste hantera. Utifrån ett transitionsperspektiv förefaller processen att lära sig 

att leva med förlusten vara en del av den omvandling som transitionsteorin (Meleis, 2010b) 

beskriver. Att förlora förmågan att skaffa barn är ett tydligt exempel på hur kvinnorna måste 

förhålla sig till ändrade förutsättningar och göra upp nya planer för framtiden. Bilden av 

framtiden så som den såg ut innan sjukdomen innehöll förväntningar om att bilda familj och 

att få se sig själv i rollen som mamma. Denna roll är nu inte på samma sätt tillgänglig och 

kvinnorna måste på något sätt hantera detta och finna något annat i livet som ger mening. 

Förlusten av en framtida modersroll beskrivs väldigt talande av en kvinna i Roberts och 

Clarke´s (2009) studie som frågar sig vad hon ska göra med resten av sitt liv. Detta är ett 

exempel på det som Meleis (2010c) kallar för rolltransition som får till följd att kvinnorna 

tvingas anpassa sina förväntningar och omdefiniera sig själva i sin sociala kontext.  

 Vi har funnit påfallande många berättelser om att cancererfarenheten lever kvar hos 

kvinnorna på ett påtagligt sätt även långt efter avslutad behandling. Det finns också en ständig 

rädsla för återinsjuknande. Även om kvinnorna är överlevare finns det en osäkerhet inför 

framtiden och hotet om återinsjuknande förefaller alltid vara närvarande. Rädslan för 

återinsjuknande är inte ogrundad, utan det finns en betydande risk att drabbas av såväl återfall 

som en andra cancer (Dent, Klaassen, Pater, Zee & Whitehead, 2000). Detta väcker frågan om 

processen att överleva någonsin når ett slut. Alla transitioner karakteriseras av flöde och 

rörelse över tid, men huruvida transitioner även har en tydlig identifierbar slutpunkt är 

omdebatterat (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & Schumacher 2010). Då fenomenet 

överlevande betraktas ur ett transitionsperspektiv torde den enda slutpunkt som med 

bestämdhet kan definieras vara den då livet slutligen är till ända. Fram till denna punkt är man 

en överlevare. WHO (2007) definierar cancer som en kronisk livshotande sjukdom, vilket 

bidrar till förståelsen av kvinnornas berättelser om sjukdomen som något de lever med nästan 

dagligen, även om de blivit botade och förklarats som överlevare. Det som genom 

transitionen växer fram är ett nytt sätt att förhålla sig till livet och de erfarenheter man gjort, 

vilket förefaller vara en process som aldrig riktigt avstannar.  
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8.2.2 Förmågan till anpassning  

Ett positivt fynd är att flertalet kvinnor trots att de gått igenom en svår sjukdom ändå mår 

förhållandevis bra. De skattar att de har ett gott välmående och en god livskvalitet trots vissa 

kvarstående problem. Kanske kan det bero på människans förmåga att anpassa sig till nya 

situationer, vilket har beskrivits av Schwartz, Bode, Repucci, Becker, Sprangers och Fayers 

(2006) som talar om begreppet response shift, en nyorientering i livet till följd av en svår 

sjukdom. Response shift innebär en process av anpassning som tillåter personerna att uppleva 

en god livskvalitet och ett gott välmående trots förändringar i hälsan (a.a.). Vi tänker alltså att 

kvinnorna anpassar sig till sina nya situationer och förändringar i deras hälsostatus vilket gör 

att de faktiskt upplever en god livskvalitet och ett gott välmående. Samma tankegångar 

återfinns i en studie av Greenwald, McCorkle och Fennie (2008) där kvinnor som överlevt 

livmoderhalscancer uppger sig ha en hälsa som är bra eller till och med utmärkt trots 

bestående fysiska problem. Greenwald et al. drar slutsatsen att detta beror på att de lyckats 

anpassa sig till sin nya livssituation på ett betydande sätt. 

  Något som framkommer som gemensamt för många av kvinnorna som överlevt 

gynekologisk cancer är känslan av att inte längre ta livet för givet. Att konfronteras med den 

påtagliga risken att dö, kämpa för sitt liv och lyckas besegra sjukdomen innebär givetvis en 

vinst i sig, och tacksamhet för livet återkommer i flertalet av berättelserna. Det framstår som 

sannolikt att denna tacksamhet för livet hjälper kvinnorna att balansera de svårigheter och 

obehag som de konfronteras med som canceröverlevare.  

 

 

8.2.3 Ensamhet och behovet av stöd  

Ett viktigt fynd i vår analys är att flertalet kvinnor upplever känslor av ensamhet. Även om de 

har ett socialt nätverk omkring sig är de ensamma med sina upplevelser och tankar vilka 

förefaller vara svåra att dela med sig. Att familj och vänner fortsätter visa stöd och bekräftelse 

efter att behandlingen avslutats framkommer som en viktig aspekt i hur kvinnorna upplever 

sin situation. Liknande fynd gjordes av Champion et al. (2007) som i en studie av kvinnor 

som överlevt äggstockscancer fann att kvinnornas långsiktiga psykiska välmående och 

livskvalitet korrelerar med ett gott socialt stöd och goda familjerelationer. Även Breaden 

(1997) betonar i en studie av kvinnor som överlevt olika former av cancer vikten av socialt 

stöd. Vi har funnit flera beskrivningar av att kvinnorna känner ett behov av att få fortsätta 
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prata om det de gått igenom, även långt efter att de blivit friska. Emellertid verkar 

omgivningen allt eftersom tiden går bli allt mindre intresserad av att lyssna och försöka förstå, 

vilket ger upphov till en ensamhet som inte avtar med tiden. Ett perspektiv på denna ensamhet 

ges av Breaden som fann att det verkar finnas tydliga förväntningar och krav på hur rollen 

som överlevare ska spelas. Kvinnorna uppfattar det som att omgivningen förväntar sig att de 

nu enbart ska vara tacksamma för att de lever. Detta gör det svårt för dem att dela sina tankar 

och eventuella oroskänslor med andra, och för att inte verka krävande eller otacksamma håller 

de istället tyst om vad de känner (a.a.). Att fortsätta ge uttryck för oroskänslor eller ett fortsatt 

behov av att prata om det man gått igenom förefaller nästan vara tabubelagt. Den 

stigmatisering som cancer och framförallt gynekologisk cancer förknippas med förstärks 

således ytterligare av förväntningar från omgivningen som dessa kvinnor inte kan eller orkar 

leva upp till. 

 Det är dock inte bara stödet från familj och vänner som avtar efter avslutad behandling 

utan även stödet från sjukvården. Kvinnorna känner sig bortglömda och upplever dessutom att 

det saknas tid och möjlighet att få ventilera sina erfarenheter, tankar och funderingar i 

samband med efterkontroller. I synnerhet gäller det frågor som handlar om sexuella 

förändringar, vilket även förts fram tidigare av andra författare (Bergmark, 2007; Lalos, 

2000). I likhet med vad Bergmark (2007) hävdar visar vår analys att det uppstår ett 

kommunikationshinder mellan vårdpersonal och patient då ingen tar första steget till att ta upp 

dessa frågor. Här finns det ett uppenbart glapp mellan vad kvinnorna efterfrågar och vad 

sjukvården verkligen erbjuder i form av stöd, och en möjlighet att förbättra kvinnornas 

långsiktiga välmående. 

 Vår analys visar tydligt att kvinnorna har en önskan om att få tala om sin situation och det 

de gått igenom, gärna med andra canceröverlevare. Detta fynd bekräftas av Wenzel et al. 

(2005) som fann att nästan två tredjedelar av kvinnorna i studien skulle ha deltagit i 

rådgivning om överlevnadsspecifika problem om de blivit erbjudna detta. Att just stödgrupper 

upplevs som betydelsefulla betonas av Breaden (1997) som fann att kvinnliga 

canceröverlevare hade ett stort behov av att dela överlevandets resa med andra. Garofalo, 

Choppala, Hamann och Gjerde (2009) understryker vikten av stöd till canceröverlevare för att 

hantera sjukdomsrelaterade problem och för att på det sättet minska oro och osäkerhet. 

Garofalo et al. (2009) visar dessutom att detta stöd bör sättas in snarast efter att behandlingen 
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avslutats, eftersom patienten då står inför en vändpunkt där akut oro angående hotet från 

sjukdomen övergår till en mer kronisk oro för framtiden och olika aspekter av överlevandet. 

  

 

8.2.4 Sjuksköterskan i mötet med kvinnor med gynekologisk cancer 

Är då begreppet transition användbart för att förstå kvinnornas situation och de komplexa 

erfarenheter de bär med sig, och är det relevant i förhållande till det omvårdnadsansvar 

sjuksköterskan har? Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ska sjuksköterskan 

kunna ge omvårdnad som är anpassad till individen och uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse (Socialstyrelsen, 2005). En förutsättning för detta är givetvis att hon har 

kunskap om hur just denna individs livssituation ser ut. Elmberger (2004) poängterar att 

vilken kunskap sjuksköterskan har om patienten bestäms av vilka frågor hon faktiskt ställer. I 

en avhandling om erfarenheter av föräldraansvar under cancersjukdom understryker 

Elmberger (2004) att det finns ett kontinuerligt behov av stöd hos patienterna under hela 

transitionsprocessen och föreslår en modell för vilka områden allmänsjuksköterskan bör 

beröra i kommunikationen med patient och anhöriga under transitionens tre faser. På liknande 

sätt vill vi föreslå en tankeram för sjuksköterskor att bära med sig i mötet med kvinnor som 

lever med gynekologisk cancer. Dessa kvinnors berättelser ger en bild av att de lever med 

otillfredsställda behov till följd av sjukdomen, en börda som har en ihållande påverkan på 

livet, och som sjukvårdspersonalen därför bör ha en skyldighet att adressera.  

 Redan under transitionens första fas – då livet som man hittills känt det förändras - bör 

sjuksköterskan i tillägg till den kunskap som rutinmässigt samlas in ställa frågor kring 

kvinnans livssituation i nuläget och vilka tidigare erfarenheter av cancersjukdom hon bär med 

sig, eftersom detta kommer att påverka hennes förståelse och tolkning av sjukdomen (Roberts 

& Clarke, 2009). Elmberger (2004) framhåller även vikten av att sjuksköterskan redan nu gör 

en bedömning av vilken ny kunskap patienten har behov av och hennes förmåga att hantera 

sin förändrade livssituation. Utifrån denna kunskap bör vården planeras (a.a.). I bedömningen 

av patientens kunskap får inte hennes förförståelse om sjukdomen och vad som orsakar den 

glömmas bort. Här finns en möjlighet att på ett tidigt stadium fånga upp och bemöta 

eventuella direkt felaktiga tankar och skuldkänslor relaterade till föreställningar om att själv 

ha orsakat sjukdomen.  
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 Under andra fasen – den ostabila perioden – betonar Elmberger (2004) vikten av 

kontinuerlig kontakt med patienten, för att bedöma hur hon hanterar sin situation. I ljuset av 

de berättelser om ensamhet och känsla av att vara utlämnad åt sig själv efter att man lämnat 

sjukhuset som framkommer i denna studie förefaller detta vara synnerligen viktigt även för 

kvinnor med gynekologisk cancer. Sjuksköterskan kan under denna fas bedöma kvinnans 

behov av empatisk bekräftelse. Genom fokuserat, lugnt och uppmärksamt lyssnande kan 

kunskap om icke uttalade behov och rädslor uppnås.  

 Under den sista fasen – då ett nytt liv formas – föreslår Elmberger (2004) att 

sjuksköterskan gör en bedömning av huruvida patienten har ett ytterligare behov av stöd och 

om hon uppnått ett välbefinnande och därmed är redo att avsluta kontakten. Det är vår tro att 

om kvinnorna faktiskt fått stöd anpassat efter deras individuella behov under fas ett och två är 

chansen större att de i sista fasen är redo att avsluta kontakten och gå vidare i livet. 
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9 Slutsats  

Studien visar att anpassningen till livet efter gynekologisk cancer är en omvälvande resa 

under vilken många av kvinnorna verkar känna sig ensamma eftersom stödet och förståelsen 

från både närstående och sjukvården avtar. Det är tydligt att behovet av stöd inte upphör bara 

för att behandlingen av själva sjukdomen upphör, och vi anser att sjukvården borde ha en viss 

skyldighet att agera för att förhindra att denna ensamhet uppkommer. Fokus bör ligga på ett 

aktivt och empatiskt lyssnande, vilket egentligen inte kräver några andra resurser än 

uppmärksam närvaro av sjukvårdspersonalen.  

 Kvinnor som överlevt gynekologisk cancer lever med fysiska förändringar som påverkar 

dem på olika sätt även lång tid efter avslutad behandling. Vår analys indikerar att ungefär 

hälften av de kvinnor som överlevt gynekologisk cancer har bestående biverkningar till följd 

av sjukdom och behandling. Den fysiska förändring som ger starkast känslomässiga följder 

visar sig vara borttaggandet av de reproduktiva organen och den därpå följande förlusten av 

förmågan att skaffa barn. Icke desto mindre är människan en oerhört anpassningsbar varelse, 

vilket redan konstaterats av andra författare (Schwartz et al., 2006) och överlevandet visar sig 

omfatta såväl positiva som negativa aspekter. Många talar om erfarenheten som utvecklande 

och det finns många utsagor om en större närvaro och uppskattning av livet.  

 Att överleva gynekologisk cancer innebär inte att nå fram till slutet av sjukdomen, utan 

framstår snarare som en början på en ny fas som innebär att lära sig att leva med en förändrad 

kropp och en förändrad framtid, allt under ett ständigt hot om att återigen bli sjuk. Processen 

att lära sig att leva med dessa förändringar kan vara både utmanande och svår, men visar sig 

även berika kvinnornas liv.  
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10 Förslag till vidare forskning 

Vi har endast funnit ett fåtal kvalitativa studier som belyser kvinnors upplevelser av att ha 

överlevt gynekologisk cancer, och bara en av dem var nordisk. Vi tolkar det som att 

gynekologisk cancer inte får lika stor uppmärksamhet som exempelvis bröstcancer, vilket 

även poängterats i tidigare studier (Power, Brown & Ritvo, 2008). Vi anser således att mer 

forskning som på ett djupgående sätt belyser kvinnornas upplevelser behövs. För att på ett 

relevant sätt kunna utveckla svensk vård är det önskvärt att mer nordisk eller svensk forskning 

också bedrivs inom detta område. 

 Ett viktigt resultat som framkommer i studien är att kvinnornas behov av stöd inte verkar 

avta med tiden. Det behövs därför mer kunskap om vilken form av stöd som är effektivt, för 

att kunna utveckla och förbättra vården för dessa patienter. 

 

 



 
 

31 (33) 
 

 

 

Referensförteckning 

Bergmark, Karin & Åvall Lundqvist, Elisabeth (2000). Sexualitet efter behandling av 

 gynekologisk cancer. I B. Sorbe & B. Frankendal (red.), Gynekologisk onkologi  

 (s.385-393). Lund: Studentlitteratur.  

Bergmark, Karin (2007). Sexualitet och cancer. I M. Carlsson (red.), Psykosocial 

 cancervård (s.173-197). Lund: Studentlitteratur.  

Bourgeois-Law, Gisèle & Lotocki, Robert (1999). Sexuality and Gynaecological Cancer: A 

 Needs Assessment. The Canadian Journal of Human Sexuality, 8, (4), 231-240. 

Borgfeldt, Christer, Åberg, Anders, Anderberg, Eva & Andersson, Ulla-Britt (2010). 

 Obstetrik och gynekologi (4:e uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Breaden, Katarina (1997). Cancer and beyond: the question of survivorship. Journal of 

 Advanced Nursing, 26, 978-984.  

Cancerfonden (2009). Cancerfondsrapporten 2009. Hämtad 2011-02-09. Tillgänglig på: 

 http://www.cancerfonden.se/Global/Dokument/Cancerfonden/Cancerfondsrapporter/Canc 

 rfondsrapporten2009.pdf 

Champion, Victoria, Williams, Stephen D., Miller, Anna, Reuille, Kristina M., Wagler-Ziner, 

 Kim, Monahan, Patrick O., Zhao, Qianqian, Gershenson, David & Cella, David (2007). 

 Quality of life in long-term survivors of ovarian germ cell tumors: A Gynecologic 

 Oncology Group Study. Gynecologic Oncology, 105, (3), 687-694.   

Chick, Norma & Meleis, Afaf Ibrahim (2010). Transitions: A nursing concern. I A.I. Meleis 

 (Ed.), Transitions Theory. Middle-Range and Situation-Specific Theories in 

 Nursing Research and Practice (s. 24-38). New York: Springer Publishing Company. 

Cullberg, Johan (2006). Kris och utveckling. (5:e uppl.). Stockholm: Natur och Kultur. 

Dent, S. F., Klaassen, D., Pater, J. L., Zee, B. & Whitehead, M. (2000). Second primary 

 malignancies following the treatment for early stage ovarian cancer: Update of a study by 

 the National Cancer Institute of Canada – Clinical Trials Group (NCIC-CTG). Annals of 

 Oncology, 11, 65-68.   

Elmberger, Eva (2004). Att som förälder få en cancersjukdom. Erfarenheter av 

 föräldraansvar. (Avhandling för doktorsexamen). Stockholm: Karolinska University Press  

Ferrell, Betty, Cullinane, Carey A., Ervin, Kate, Melancon, Cindy, Uman, Gwen C. & Juarez, 

 Gloria (2005). Perspectives on the Impact of Ovarian Cancer: Women´s Views of Quality 

 of Life. Oncology Nursing Forum, 32, (6), 1143-1149. 

Ferrell, Betty, Smith, Stephany L., Juarez, Gloria & Melancon, Cindy (2003). Meaning of 

 Illness and Spirituality in Ovarian Cancer Survivors. Oncology Nursing Forum, 30, (2), 

 249- 257. 

Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2008). Att göra systematiska litteraturstudier

 (2:a uppl.). Stockholm: Natur och Kultur. 

Friberg, Febe (2006). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (red.), Dags för uppsats – 

 Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 115-124). Lund: Studentlitteratur.  

Gamel, Claudia, Hengeveld, Michiel, Davis, Bryn (2000). Informational needs about the 

 effects of gynaecological cancer on sexuality: a review of the literature. Journal of Clinical 

 Nursing, 9, 678-688.  

Garofalo, John P., Choppola, Sheela, Hamann, Heidi A. & Gjerde, Jill (2009). Uncertainty

 During the Transition From Cancer Patient to Survivor. Cancer Nursing, 32, (4), 8-14. 

Graneheim, Ulla H. & Lundman, Berit (2004). Qualitative content analysis in nursing 

 research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 

http://www.cancerfonden.se/Global/Dokument/Cancerfonden/Cancerfondsrapporter/Canc


 
 

32 (33) 
 

 

 Today, 24, 105-112.  

Greenwald, Howard P., McCorkle, Ruth & Fennie, Kristopher (2008). Health status and 

 adaptation among long-term cervical cancer survivors. Gynecologic Oncology, 111, (3),  

 449-454. 

Hodgkinson, Katharine, Butow, Phyllis, Fuchs, Anne, Hunt, Glenn E., Stenlake, Annie, 

 Hobbs, Kim M., Brand, Alison & Wain, Gerard (2007). Long-term survival from 

 gynecologic cancer: Psychosocial outcomes, supportive care needs and positive outcomes. 

 Gynecologic Oncology, 104, (2), 381-389. 

Lalos, Ann (2000). Samliv och partnerrelation efter gynekologisk cancer. I B. Sorbe & 

 B. Frankendal (red.). Gynekologisk onkologi (s. 394-405). Lund: Studentlitteratur. 

Lockwood-Rayermann, Suzy (2006). Survivorship Issues in Ovarian Cancer: A Review. 

 Oncology Nursing Forum, 33, (3), 553-562.  

Meleis, Afaf Ibrahim (2010a). Transitions as a Nursing Theory. I A.I. Meleis (Ed.), 

 Transitions Theory. Middle-Range and Situation-Specific Theories in Nursing Research 

 and Practice (s.11). New York: Springer Publishing Company.  

Meleis, Afaf Ibrahim (2010b). Epilogue. I A.I. Meleis (Ed.), Transitions Theory. 

 Middle-Range and Situation-Specific Theories in Nursing Research and Practice  

 (s.619-624). New York: Springer Publishing Company.  

Meleis, Afaf Ibrahim (2010c). Role insufficiency and role supplementation: A conceptual 

 framework. I A.I. Meleis (Ed.), Transitions Theory. Middle-Range and Situation 

 Specific Theories in Nursing Research and Practice (s.13-24). New York: Springer 

 Publishing Company. 

Meleis, Afaf Ibrahim (2010d). Transitions from practice to evidence-based models of care. I 

 A.I. Meleis (Ed.), Transitions Theory. Middle-Range and Situation-Specific 

 Theories in Nursing Research and Practice (s.1-9). New York: Springer Publishing 

 Company.  

Meleis, Afaf Ibrahim, Sawyer, Linda M., Im, Eun-Ok, Hilfinger Messias, DeAnne K. & 

 Schumacher, Karen (2010). Experiencing Transitions: An Emerging Middle-Range 

 Theory. I A.I. Meleis (Ed.), Transitions Theory. Middle-Range and Situation 

 Specific Theories in Nursing Research and Practice (s.52-65). New York: Springer 

 Publishing Company.  

Molassiotis, Alexander, Chan, Carmen W.H., Yam, Bernard M.C., Chan, Eunice S.J. & Lam, 

 Charlotte S.W. (2002). Life after cancer: Adaption issues faced by Chinese gynaecological 

 cancer survivors in Hong Kong. Psycho-Oncology, 11, 114-123.   

Mullan, Fitzhugh (1985). Seasons of survival: reflections of a physician with cancer. New 

 England Journal of Medicine, 313, (4), 270-273.  

NCI. (2011). Dictionary of Cancer Terms. Survivorship. Hämtad 2011-02-17. Tillgänglig på: 

 http://www.cancer.gov/dictionary?cdrid=445089   

Nilsson, Margareta (2005). Den systematiska litteraturstudien som vetenskapligt 

 fördjupningsarbete i omvårdnad. Stockholm: Ersta Sköndal Högskola. 

Pearman, Timothy. (2003). Quality of life and psychosocial adjustment in gynecologic cancer 

 survivors. Health and Quality of Life outcomes, 1, 33-38.  

Power, Jennifer, Brown, Laura & Ritvo, Paul (2008). A Qualitative Study Examining 

 Psychosocial Distress, Coping, and Support Across the Stages and Phases of Epithelial 

 Ovarian Cancer. Health Care for Women International, 29, 366-383.  

Roberts, Karen & Clarke, Charlotte (2009). Future disorientation following gynaecological 

 cancer: women's conceptualisation of risk after a life threatening illness. Health, Risk & 

 Society, 11, (4), 353-366. 

http://www.cancer.gov/dictionary?cdrid=445089


 
 

33 (33) 
 

 

Robinson, Petra, Ekman, Sirkka-Liisa, Meleis, Afaf Ibrahim, Winblad, Bengt & Wahlund, 

 Lars-Olof (2010). Suffering in silence: the experience of early memory loss. I A.I. Meleis 

 (Ed.), Transitions Theory. Middle-Range and Situation-Specific Theories in 

 Nursing Research and Practice (s. 386-396). New York: Springer Publishing Company. 

Sekse, Ragnhild J.T., Raaheim, Maalfrid, Blaaka, Gunnhild & Gjengedal, Eva (2010). Life 

 beyond cancer: women's experiences 5 years after treatment for gynaecological cancer. 

 Scandinavian Journal of Caring Science, 24, 799-807.  

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen. 

 Hämtad 2011-03-31. Tillgänglig på: 
 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachment/9879/2005-1051_20051052.pdf  

Steginga, Suzanne K. & Dunn, Jeffrey (1997). Women’s experiences following treatment for 

 gynecologic cancer. Oncology Nursing Forum, 24, (8), 1403-1408.  

Stewart, D. E., Wong, F., Duff, S., Melancon, C. H. & Cheung, A. M. (2001)  'What Doesn't 

 Kill You Makes You Stronger': An Ovarian Cancer Survivor Survey. Gynecologic 

 Oncology, 83, (3), 537-542. 

Swenson, Melinda M., MacLeod, Jessica S., Williams, Stephen D., Miller, Anna M. & 

 Champion, Victoria L. (2003). Quality of Living Among Ovarian Germ Cell Cancer 

 Survivors: A Narrative Analysis. Oncology Nursing Forum, 30, (3), 56-62.  

Schwartz, Carolyn E, Bode, Rita, Repucci, Nicholas, Becker, Janine, Sprangers, Mirjam A G 

 & Fayers, Peter M. (2006). The clinical significance of adaptation to changing health: A 

 meta-analysis of response shift. Quality of Life Research, 15, 1533-1550.   

Wenzel, Lari, DeAlba, Israel, Habbal, Rana, Klushman Coffey, Brenda, Fairclough, Diane, 

 Krebs, Linda U, Anton-Culver, Hoda, Berkowitz, Ross & Aziz, Noreen (2005). Ouality of 

 life in long-term cervical cancer survivors. Gynecologic Oncology, 97, (2), 310-317.  

Wenzel, Lari B., Donnelly, James P., Fowler, Jeffery M., Habbal, Rana, Taylor, Thomas H., 

 Aziz, Noreen & Cella, David (2002). Resilience, reflection, and residual stress in ovarian 

 cancer survivorship: A gynecologic oncology group study. Psycho-Oncology, 11, 142-153. 

WHO (2007). The World Health Organization’s Fight Against Cancer: Strategies That  

 Prevent, Cure and Care. Hämtad 2011-03-30. Tillgänglig på: 

 http://www.who.int/cancer/publicat/WHOCancerBrochure2007.FINALweb.pdf 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachment/9879/2005-1051_20051052.pdf
http://www.who.int/cancer/publicat/WHOCancerBrochure2007.FINALweb.pdf


 
 

1 (1) 
 

 

Bilaga 1 

Översikt av gjorda sökningar. 

 

Databas Sökord Antal träffar 

Valda 

artiklar 

Cinahl 

Cancer survivors AND Genital 

neoplasms, female 27 3 

Cinahl 

Genital neoplasms, female AND 

Adaptation, psychological 31 0 

Cinahl 

Cancer survivors AND Life 

experiences 37 1 

Cinahl 

Cancer survivors AND Body 

image OR Self concept 65 0 

MEDLINE 

Survivors AND Genital neoplasms, 

female 51 0 

MEDLINE 

Survivors AND Adaptation, 

psychological AND Genital 

Neoplasms, female 8 0 

MEDLINE 

Genital neoplasms, female AND 

Life change events 10 0 

MEDLINE 

Neoplasms AND Survivors AND 

Body Image OR Self concept 54 1 

Academic Search 

Premier 

Gynaecological Cancer AND 

Survivors 62 0 

*Academic Search 

Premier: Psycho-

Oncology 

Gynecologic Oncology AND 

Quality of Life 82 1 

*PubMed: Gynecologic 

Oncology Survivors AND Quality of life 162 2 

* = Dessa sökningar är sekundärsökningar.  
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Bilaga 2  

Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

 

Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Sekse, R.J.T., 

Raaheim, M., 

Blaaka, G. & 

Gjengedal, E. 

Life beyond 

cancer: women’s 

experiences 5 

years after 

treatment for 

gynaecological 

cancer 

2010, Norge, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Syftet med denna studie var 

att få en djupare förståelse 

för långtidsöverlevares 

upplevelser av gynekologisk 

cancer, samt deras 

erfarenhet av cancervården. 
  

Kvalitativ. Två intervjuer, med 12 

månaders mellanrum, med 16 

kvinnor som diagnostiserats med 

någon form av gynekologisk 

cancer. Samtliga kvinnor som 

deltog hade varit fria från 

sjukdom i cirka fem år. 
 
Analysen grundades i 

fenomenologisk-hermeneutisk 

filosofi. 

Att genomgå cancersjukdomen 

ledde till grundläggande 

förändringar som de 

långtidsöverlevande kvinnorna var 

tvungna att hantera på flera nivåer i 

det dagliga livet. Tre centrala teman 

identifierades:  
1. Kvinnornas liv domineras av en 

spänning mellan personlig 

utveckling och rädsla för återfall. 
 2. Även om upplevelsen av den 

egna kvinnligheten inte verkar 

påverkas, upplevde kvinnorna 

kroppsliga förändringar som 

utmanade det sexuella livet och det 

allmänna välbefinnandet. 
3. Kvinnorna verkade leva med 

både existentiell och psykosocial 

ensamhet. 
Roberts, K. & 

Clarke, C. 
Future 

disorientation 

following 

gynaecological 

cancer: Women’s 

2009, 

Storbritannien, 

Health, Risk 

& Society 

1. Att undersöka den levda 

erfarenheten av 

gynekologisk cancer, från de 

drabbade kvinnornas 

perspektiv. 

Kvalitativ metod. Intervjuer med 

20 kvinnor, minst 12 månader 

efter avslutad behandling för 

gynekologisk cancer.  
 

Studien visar att konsekvenserna av 

gynekologisk cancer och 

känslomässiga behov hos de 

kvinnor som genomgått sjukdomen 

kvarstår många år efter avslutad 
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conceptualization 

of risk after life 

threatening 

illness 

2. Att få en bättre förståelse 

av effekten av gynekologisk 

cancer på områdena 

livskvalitet och sexualitet 

efter omfattande 

bäckenkirurgi. 

3. Att identifiera områden 

där vården kan utvecklas för 

att stödja kvinnornas 

anpassningsprocess under 

återhämtningen från 

sjukdomen. 
 

Analysen gjordes utifrån 

Grounded Theory-processen 

”constant comparison”. 

Triangulering (forskare-

respondent-forskarkollega) 

användes för att konfirmera 

tillförlitligheten av identifierade 

koder, begrepp och idéer. 

behandling. Många av kvinnorna 

beskriver ett sökande efter en rimlig 

orsak till varför de drabbats, och en 

oro för sin egen och 

familjemedlemmars framtid. Att 

leva med risken för återinsjuknande 

visade sig vara särskilt svårt för 

ensamstående kvinnor. 
 
Författarna utvecklar en teori där 

den centrala kärn-kategorin som 

identifierades är ”Framtida 

desorientering / orientering”. De 

menar att sjukdomen orsakar 

allvarliga störningar eller ”paus-

läge” i kvinnans liv. Framtida 

orientering sker huvudsakligen 

genom fysisk och psykisk 

återhämtning efter 

cancerbehandlingen. Detta är den 

process genom vilken kvinnor 

omorganiserar sina liv och anpassar 

sig till de förändringar som har ägt 

rum på grund av gynekologisk 

cancer. 



 
 

3 (5) 
 

 

Hodgkinson, 

K., Butow, P., 

Fuchs, A., 

Hunt, G.E., 

Stenlake, A., 

Hobbs, K.M., 

Brand, A. & 

Wain, G. 

Long-term 

survival from 

gynecologic 

cancer: 

Psychosocial 

outcomes, 

supportive care 

needs and 

positive 

outcomes. 

2007. 

Australien. 

Gynecologic 

Oncology.  

Att beskriva långsiktig 

psykosocial hälsa, behov av 

stöd samt positiva 

konsekvenser av sjukdomen 

hos kvinnor som överlevt 

gynekologisk cancer. 

Kvantitativ metod. 

Enkätundersökning, besvarad av 

199 kvinnor som diagnostiserats 

med gynekologisk cancer mellan 

ett och åtta år tidigare, och som 

alla vid tidpunkten för studien 

hade avslutat behandlingen och 

var sjukdomsfria. Enkäten 

omfattande ett antal olika 

instrument för att mäta 

livskvalitet, psykosocial funktion, 

stödbehov och positiva 

konsekvenser.  
 
Analys via SPSS för Windows 

version 10,0. 

Den totala livskvaliteten hos 

kvinnorna i studien skiljde sig inte 

nämnvärt gentemot övriga 

befolkningen, men i synnerhet den 

fysiska funktionsförmågan låg i det 

lägre spannet. Hos cirka en 

tredjedel av kvinnorna 

rapporterades att ångest och rädsla 

för återinsjuknande var vanligt. 90 

% av kvinnorna uppgav att de 

fortfarande kände ett behov av stöd 

för att hantera sin sjukdom. Många 

upplevde dock en positiv förändring 

till följd av sjukdomen, till 

exempel: vuxit mer som människa, 

fokuserar mer på viktiga saker, 

gjort positiva förändringar i livet, 

uppskattar relationer mer. 
Swenson, 

M.M., 

MacLeod, J.S., 

Williams, 

S.D., Miller, 

A.M. & 

Champion, 

V.L. 

Quality of living 

among ovarian 

germ cell cancer 

survivors: A 

narrative analysis 

2003, USA, 

Oncology 

Nursing 

Forum 

Att beskriva och tolka 

innebörden av upplevelser 

som är viktiga för 

livskvaliteten hos kvinnor 

som överlevt 
äggstockscancer 

(germinalcellscancer). 
Syftade även till att ge en 

bred bild av kvinnornas 

erfarenheter av att överleva. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade (4 frågor) 

telefonintervjuer med 109 

kvinnor. Deltagarna i studien hade 

varit sjukdomsfria minst två år. 
 
Analysmetod: kvalitativ 

beskrivning kompletterad med 

modifierad naturalistisk 

undersökningsmetodik. 

Fyra teman identifierades: 
1. Att fira sjukdomen. Det innebar 

att kvinnorna ville att deras 

närstående skulle uppmärksamma 

sjukdomen och överlevandet som 

en viktig händelse. 
2. Upplevelse av empatisk 

bekräftelse. Kvinnorna vill ha sina 

närstående där som stöd för att 

lyssna utan att döma. 
3. Att sörja förluster. Det blev 

viktigt att få sörja det man förlorat 

till följd av sjukdom och 

behandling innan man kunde gå 

vidare. 



 
 

4 (5) 
 

 

4. Att värdera sjukdomen. En 

tacksamhet över att sjukdomen fört 

med sig positiva effekter, 

exempelvis en ny syn på livet.  
 

Molassiotis, 

A., Chan, C., 

Yam, B., 

Chan, E. & 

Lam, C. 2002 

Life After 

Cancer: 

Adaptation 

Issues Faced by 

Chinese 

Gynaecological 

Cancer Survivors 

in Hong Kong 

2002, 

Storbritannien, 

Psycho-

Oncology 

Att belysa 

anpassningsproblem/frågor 

(issues) hos kvinnor som 

överlevt gynekologisk 

cancer. 

Kvalitativ explorativ studie med 

en fenomenologisk ansats. 

Datainsamling via 18 

ostrukturerade och 

ostandardiserade intervjuer utifrån 

en enda bred, öppen fråga. 

Kvinnorna hade avslutat 

behandling för mellan 2 – 16 år 

sedan.  
Analys: Enligt fenomenologisk 

metod. 

Positiva såväl som negativa effekter 

identifierades och summerades i sex 

teman:  
1. Positivt återuppvaknande 
2. Relationssvårigheter 
3. Att planera för framtiden 
4. Svårigheter relaterade till 

sexualitet och kvinnlighet 
5. Fertilitetsproblem 
6. Obehag relaterat till svaghet och 

smärta. 
Wenzel, L.B., 

Donnely, J.P., 

Fowler, M., 

Habbal, R., 

Taylor, T.T., 

Aziz, N. & 

Cella, D. 
 

Resilience, 

Reflection And 

Residual Stress 

In Ovarian 

Cancer 

Survivorship: A 

Gynecologic 

Oncology Group 

Study. 

2002. USA. 

Psycho-

Oncology.  

Att beskriva hur 

livskvaliteten påverkats hos 

kvinnor som överlevt 

äggstockscancer, samt att 

skildra andra konsekvenser 

av överlevandet. 

Blandat kvalitativ och kvantitativ 

metod. Telefonintervjuer med 49 

kvinnor. Kombination av 

standardiserade och öppna frågor. 
Frågorna handlade om 

livskvalitet, psykosocial status, 

sexuell funktion och sena effekter 

av behandlingen. Kvinnorna i 

studien hade avslutat 

behandlingen mellan fem och tio 

år tidigare.   
De standardiserade 
frågorna analyserades med 

deskriptiv statistik. 
De öppna frågorna analyserades 

genom att kodas och skapa teman.  

Resultatet visar att många kvinnor 

upplevde att de hade en god 

livskvalitet med fysiskt, emotionellt 

och socialt välbefinnande. 20 % av 

kvinnorna upplevde dock 

biverkningar av behandlingen som 

problem med buk och 

gynekologiska symtom samt 

neurotoxicitet. Kvardröjande 

psykiska problem inkluderade 

bland annat rädsla för 

återinsjuknande. Nästan hälften av 

kvinnorna önskade delta i 

rådgivningsprogram för att tala om 

sina psykosociala problem/oro. 
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Stewart, D.E., 

Wong, F., 

Duff, S., 

Melancon, 

C.H., Cheung, 

A.M.  
 

“What doesn´t 

kill you makes 

you stronger”. 

An Ovarian 

Cancer Survivor 

Survey. 

2001. Canada. 

Gynecologic 

Oncology. 

Att undersöka den fysiska 

hälsan och livskvaliteten hos 

kvinnor som överlevt 

äggstockscancer.  

Kvantitativ metod. 

Enkätundersökning, 200 kvinnor, 

som inte haft aktiv sjukdom på 

minst två år. 
Enkäten innehöll frågor om 

demografi, sjukdomsmönster och 

behandling, nuvarande hälsa och 

funktion, nuvarande smärta och 

besvär, mental hälsa, fatigue, 

kroppsuppfattning, reproduktiv 

förmåga, sexuell funktion samt 

övriga effekter och inverkan på 

livet.   
 
Datan analyserades med det så 

kallade “Statistical Package for 

the Social Science”.  

89 % av kvinnorna ansåg att de 

hade bra hälsa. 57 % upplevde 

klimakteriesymtom till följd av 

behandlingen. Av de kvinnor som 

genomgått cytostatikabehandling 

upplevde drygt hälften att deras 

minne försämrats. 53,5 % hade 

kvarstående smärtor eller annat 

obehag i buk- och bäckenregionen. 

57 % ansåg att deras sexliv 

påverkats negativt av sjukdom och 

behandling. Kvinnor under 55 

rapporterade också sorg över 

förlusten av den reproduktiva 

förmågan. De flesta kvinnor i 

studien ansåg att de förändrat sin 

syn på livet efter sjukdomen, de 

flesta såg nu mer positivt på det.  
Steginga, S. & 

Dunn, J. 
Women’s 

experiences 

following 

treatment for 

gynecologic 

cancer 

1997. 

Australien. 

Oncology 

Nursing 

Forum 

Att beskriva kvinnors 

erfarenheter av psykosociala 

och fysiska svårigheter efter 

behandling för gynekologisk 

cancer. 

Kvantitativ avseende 

demografiska data, i övrigt 

kvalitativ metod. 

Enkätundersökning med nio 

öppna frågor. Samtliga 82 kvinnor 

som deltog var vid tidpunkten för 

studien sjukdomsfria och hade 

avslutat sin behandling. Tid sen 

behandlingen avslutades framgår 

ej.   
Analys: Svaren på de öppna 

frågorna kodades enligt kategorier 

som identifierats via en tidigare 

pilotstudie. 

Kvinnorna beskrev en rad olika 

psykosociala svårigheter efter 

behandling, såsom depression, 

ångest och rädsla för att dö. Fysiska 

problem till följd av sjukdom och 

behandling som kvinnorna led av 

var fatigue, smärta, blåsdysfunktion 

och problem med underlivet. 

Många kvinnor beskrev emotionellt 

stöd från familjen som viktigt för 

att hantera svårigheter i samband 

med sjukdomen. Den vanligaste 

coping-strategin kvinnorna använde 

sig av var positivt tänkande. 
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