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Bakgrund: År 2017 drabbades 2850 kvinnor av gynekologisk cancer. Det finns flertalet 

behandlingsstrategier där den vanligaste är kirurgi. Efter behandlingen kan många kvinnor 

befinna sig i ett lidande där den sexuella hälsan påverkas.  

Syfte: Att undersöka kvinnans upplevelse av sexuell hälsa efter behandling av gynekologisk 

cancer. 

Metod: Studien har genomförts som en litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar där 

materialet grundades på kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter behandling av 

gynekologisk cancer. Artiklarna hittades på databaserna CINAHL och MEDLINE.  

Resultat: Resultatet visar på olikheter gällande kvinnors upplevelser av den sexuella hälsan 

efter behandling av gynekologisk cancer. De vanligaste förekommande förändringarna till 

följd av behandlingen var torra slemhinnor och förminskad vagina som ledde till smärta vid 

samlag och bidrog till minskad sexlust. Självkänslan påverkades hos många kvinnor och 

konsekvenserna av behandlingen inverkade på deras relationer. Deltagarna upplevde 

otillräcklig information om behandlingens effekter på den sexuella hälsan från vården.  

Konklusion: Behandlingen resulterade i förändringar på den sexuella hälsan som drabbade 

kvinnan både psykiskt och fysiskt. Många kvinnor önskade mer information och ett större 

stöd från sjukvården under sjukdomsförloppet. Sjuksköterskan har ett ansvar att bryta 

tystnaden och möta patientens känslor kring den förändrade sexualiteten. En ökad kunskap 

krävs för att förebygga ohälsa hos dessa patienter. 
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Background: 2850 women suffered from gynecological cancer year 2017. There are several 

treatment options and the most common one is surgery. After treatment many women suffer 

from issues regarding their sexual health.  

Aim: To explore women’s experiences of sexual health after treatment of gynecological 

cancer. 

Method: The study was made as a literature review based on qualitative articles where the 

women expressed their experience of sexual health after treatment of gynecological cancer. 

The articles were found on the two databases CINAHL and MEDLINE.  

Result: The result shows that the women had different experiences of how gynecological 

cancer and the treatment affected their sexual health. The most common effects of the 

treatment was dry mucous membrane and shortened vagina that made intercourse painful 

which decreased their libido. For many of the women their self esteem was affected and the 

majority expressed that the consequences of the treatment had an impact on their 

relationship. The women of the study experienced a lack of information about the treatments 

effects on their sexual health from health care providers. 

Conclusion: The treatment resulted in a change in the womens’ sexual health that affected 

them both physically and mentally. The women would have appreciated more information 

and a greater support from healthcare providers during the time of the disease. Nurses have 

a responsibility to break the silence and meet the patients’ needs when it comes to the change 

in sexuality. More knowledge is necessary to prevent illness when it comes to these patients.  
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INLEDNING 

I Sverige drabbades 2850 kvinnor av gynekologisk cancer år 2017 (Socialstyrelsen, 2019). I 

samband med gynekologisk cancer upplever många kvinnor ohälsa, både fysiskt och psykiskt 

vilket gör att livet förändras. Det kan leda till sexuell ohälsa hos individen och påverka samlivet. 

Sexuell ohälsa kvarstår ibland även efter avslutad behandling då sjukdomen ofta ger bestående 

men. Fysiska men, exempelvis till följd av kirurgi där man avlägsnar tumören och psykiska 

men såsom rädsla för att sjukdomen ska komma tillbaka. Många av dessa kvinnor kan befinna 

sig i ett lidande som genom samtal med vårdpersonal kan uppmärksammas. Sexuell hälsa är 

något som bortprioriteras i samtalet i vården, även om det är av stor vikt för patienten. Sexualitet 

och sexuell hälsa är något som är aktuellt att beröra som sjuksköterska vid samtalet med 

patienten som drabbats av gynekologisk cancer. Denna studie kan därför användas av 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal som möter dessa patienter i olika vårdsammanhang.  

 

BAKGRUND 

Cancer 

Cancer är ett samlingsnamn som innefattar flera olika sjukdomar och uppstår när det sker en 

rubbning i celldelningen. En cancercell delar sig utan hämning och tillslut bildas en tumör som 

kan vara benign, godartad eller malign, elakartad som i vissa fall inte går att bota. Cancer är en 

malign tumör som kan sprida sig i kroppen, exempelvis via blod- och lymfbanan 

(Cancerfonden, 2016). Det finns fyra stadier som beskriver primärtumörens storlek och 

utbreddhet varav det fjärde är det allvarligaste. Dessa stadier beskriver också om cancern spridit 

sig till andra delar av kroppen, såsom bäcken eller andra organ (Regionalt Cancercentrum Väst, 

2018). Tumören kan även växa sig större och drabba andra närliggande vävnader, på så sätt kan 

den hindra blodtillförseln och blockera nerver i området. Både cancern i sig och behandlingarna 

för att bota cancern kan ha stor inverkan på den drabbades sexuella hälsa. När individen får en 

cancerdiagnos förändras ofta livet i samband med insjuknandet, vilket kan påverka 

livssituationen även efter behandling. Psykologiska reaktioner kan aktiveras och leda till att den 

sexuella lusten dämpas för den drabbade, vilket även kan påverka patientens samliv. En vanlig 

psykologisk reaktion kan exempelvis vara ångest och rädsla på grund av ovisshet inför 

framtiden (Hulter, 2010). I sjukdomsbilden gynekologisk cancer inkluderas 

livmoderkroppscancer, äggstockscancer och livmoderhalscancer samt sällsynta cancerformer i 

slidan och blygdläpparna. De olika gynekologiska cancerformerna skiljer sig i symtom, prognos 

och behandling (Cancerfonden, 2018; Regionalt Cancercentrum Väst, 2018). 

Livmoderkroppscancer 

Antalet drabbade av livmoderkroppscancer i Sverige år 2017 var 1324 enligt Socialstyrelsen 

(2019). Denna cancersort kan även kallas corpuscancer eller endometriecancer och innebär att 

cancerceller utvecklas i livmoderns slemhinna (Regionalt Cancercentrum Väst, 2018). 

Kvinnorna som drabbas är vanligtvis över 40 år och många har genomgått klimakteriet (Park 

& Nam, 2015). Av de antal gynekologiska cancerdiagnoser som finns i Sverige står 

livmoderkroppscancer för hälften av fallen. Symtom som kan uppkomma är missfärgade 

flytningar eller oregelbundna blödningar från slidan. Det kan även innebära smärtor i 

underlivsregionen som dock är ett ovanligt symtom. Sjukdomen upptäcks vanligtvis i ett tidigt 
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skede där överlevnadsantalet är stort. Femårsöverlevnaden i Sverige är 85 procent, alltså den 

andel kvinnor som överlever minst fem år efter att de fått sin diagnos (Regionalt Cancercentrum 

Väst, 2018). 

Äggstockscancer 

År 2017 drabbades 532 kvinnor i Sverige av ovarialcancer, cancer i äggstockarna 

(Socialstyrelsen, 2019). De flesta kvinnor som drabbas är mellan 40 till 70 år gamla. Symtomen 

kan vara vaga och därmed förväxlas med att de tillhör normala kroppsförändringar som kan 

kopplas till stress, åldrande och menopaus alternativt ett annat sjukdomstillstånd. De symtom 

som förekommer är bland annat smärta, obehag och uppblåsthet i nedre delen av buken. Andra 

symtom som kan uppkomma är illamående, kräkningar, urinträngningar eller vaginala 

förändringar (Jayde, White & Blomfield, 2014). I Sverige överlever cirka 50 procent av de 

drabbade kvinnorna i minst fem år (Regionalt Cancercentrum väst, 2018). 

Livmoderhalscancer 

Livmoderhalscancer eller cervixcancer som det även benämns uppstår i livmoderhalsen och 

drabbade 559 kvinnor i Sverige år 2017 (Socialstyrelsen, 2019). Denna typ av cancer orsakas i 

stort sett alltid av humant papillomvirus (HPV), som är sexuellt överförbart (Regionalt 

Cancercentrum Väst, 2018). År 2010 infördes HPV-vaccination inom det allmänna 

vaccinationsprogrammet i Sverige för flickor i 12-årsåldern (Folkhälsomyndigheten, u.å.). 

Ytterligare en hälsoförebyggande åtgärd i Sverige är att alla kvinnor mellan 23–64 år erbjuds 

gynekologisk cellprovtagning gratis och regelbundet (Socialstyrelsen, u.å.). Genom 

provtagningen kan man se om kvinnan utvecklat cellförändringar som kan utvecklas till cancer. 

Cellförändringarna kan läka ut men gör de inte är det viktigt att de tas bort. Det vanligaste 

symtomet för livmoderhalscancer är oregelbundna blödningar som inte kan kopplas till 

menstruationen. Cellförändringarna upptäcks oftast i ett tidigt skede då sjukdomen utvecklas 

långsamt under flera år. Femårsöverlevnaden för livmoderhalscancer i Sverige är ungefär 70 

procent (Regionalt Cancercentrum Väst, 2018). 

Behandling av gynekologisk cancer 

Vilken behandlingsstrategi man använder för gynekologisk cancer beror på hur tumören är 

utformad och vilket stadium cancern är i. Ibland behandlas den med cytostatika i kombination 

med eller utan strålbehandling och hormonell behandling, vilket i vissa fall leder till infertilitet. 

Vanligtvis behandlas dock cancern med kirurgi (Regionalt Cancercentrum Väst, 2018). 

Operation vid gynekologisk cancer innebär ett kirurgiskt ingrepp där tumören avlägsnas. 

Beroende på hur tumören ser ut kan delar av livmodern eller hela livmodern tas bort. När hela 

livmodern avlägsnas kallas det för hysterektomi som leder till infertilitet (Dahm Kähler, 2015; 

Marcickiewicz, 2015; Borgfeldt, 2015). En hysterektomi leder till en kirurgisk menopaus, vilket 

många gånger ger besvärligare symtom än menopaus som uppkommer naturligt vid åldrande. 

Symtom som kan uppkomma vid kirurgisk menopaus är vallningar, vaginal torrhet, en trängre 

vagina och smärta vid samlag (Trotter, Cohlmeyer & Massa, 2018).  
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Livet efter behandlingen 

Många antar att det ska uppstå en lättnad efter avslutad behandling av gynekologisk cancer, 

istället kan det innebära en svår tid. Regulariteten i sjukvårdsbesöken är för många en trygghet 

som plötsligt upphör. De organ som drabbas vid gynekologisk cancer är inte livsnödvändiga, 

trots detta är det inte ovanligt att känna tomhet när de tas bort (Gyncancer, u.å.). Efter 

behandling görs kontinuerlig uppföljning med syfte att identifiera psykisk ohälsa och tankar 

såsom rädsla och oro. Uppföljning görs också för att utveckla en lättåtkomlig kontakt med 

sjukvården och för att tidigt uppmärksamma en ny cancersjukdom. Beroende på cancersort och 

spridningsgrad sker uppföljning på olika sätt och olika länge (Lenner, 2008). 

Hälsa  

Målet i omvårdnaden är att främja hälsa, det inbegriper inte bara avsaknad av sjukdom utan 

också en känsla av välbefinnande. Hälsa kan beskrivas som att uppleva välmående och att ha 

möjligheten att genomföra små och stora livsprojekt som människan själv upplever är av värde. 

Hälsa i sig innefattar både biologiska och existentiella perspektiv (Ekebergh, 2015). World 

Health Organization, WHO:s definition av hälsa innefattar ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och 

socialt välmående (World Health Organization, u.å.). Enligt 2 §, kap. 3, i SFS 2017:30 står det 

att hälso- och sjukvården ska arbeta förebyggande för att motverka ohälsa. Detta inkluderar 

även att förebygga sexuell ohälsa.  

Sexuell hälsa 

WHO definierar sexuell hälsa som en frånvaro av ohälsa, sjukdom, handikapp eller dysfunktion 

och ett tillstånd där människans känslomässiga, fysiska, mentala och sociala förhållande till 

sexualitet inkluderas. Det beskrivs också att den sexuella hälsan kräver respektfullhet och är fri 

från diskriminering, förtryck och våld. WHO poängterar vikten av att människors sexuella 

rättigheter ska respekteras för att bibehålla individens sexuella hälsa (World Health 

Organization, u.å.). Den gynekologiska cancern och behandlingens effekter kan påverka 

kvinnans sexuella hälsa negativt, även när behandlingen är avslutad. De kroppsliga 

förändringarna som behandlingen leder till påverkar bland annat sexualiteten och fertiliteten 

(Williams, Hauck & Bosco, 2017). Exempel på effekter som kvarstår efter behandlingen kan 

vara trötthet, smärta, psykiska påfrestningar och sexuella dysfunktioner. Förändringarna kan ha 

negativa effekter på livskvaliteten och nära relationer (Trotter et al., 2018). Sjuksköterskan har 

ett stort ansvarsområde och en viktig roll när man talar om sexuell hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Uppgifter som ingår i sjuksköterskeprofessionen i samband 

med gynekologisk cancer är att kartlägga patientens sexuella hälsa för att kunna ge ett bra stöd 

genom sjukdomsförloppet. Ett annat ansvarsområde är att informera kvinnan om hur 

sexualiteten kommer att påverkas av vårdinsatser såsom kirurgi i samband med sjukdom. 

Sjuksköterskan ska agera respektfullt i mötet med patienten och utstråla en positiv inställning 

till sexuell hälsa (Sundbeck, 2013). 

Lindra lidande 

Lidande som begrepp innebär att uthärda och tåla smärta. Det är en beskrivning på vad många 

patienter verkligen känner i olika typer av vårdsammanhang (Arman, 2015). Syftet med allt 
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vårdande är att lindra lidande för att individen ska få en så god hälsa som möjligt. Detta innebär 

att hälsa är det övergripande målet för vården (Ekebergh, 2015). Vid gynekologisk cancer 

upplever många patienter att det är viktigt att känna ett förtroende gentemot den ansvariga 

sjuksköterskan. När de sig känner trygga med att ta upp problem eller funderingar leder det till 

ett lindrat lidande. Relationen med den ansvariga sjuksköterskan är viktig då det blir en 

kontinuerlig kontakt som upplevs mindre formell och mer avslappnad. Patienter tycker att det 

känns lättare att prata med någon som de upplever har tid till att samtala. Att personal kunde 

förutse när de behövde information och stöd var också något som bidrog till ett lindrat lidande 

och ett bättre välbefinnande (Cook, McIntyre, Recoche & Lee, 2017). 

Sjuksköterskans roll vid samtalet om sexuell hälsa 

Många sjuksköterskor anser att sexuell hälsa är viktigt att diskutera och ser det som en 

skyldighet. Trots det uppstår svårigheter när detta ska implementeras i praktiken. Utifrån 

sjuksköterskans perspektiv kan det uteblivna samtalet bero på till exempel otillräcklig kunskap, 

att det prioriteras bort eller för att undvika en generad situation. En del patienter uttrycker att 

de är rädda för att bli dömda eller att en obekväm tystnad ska uppstå. Patienter betonar dock 

vikten i att diskutera sexuell hälsa i samband med sjukdom men uttrycker att de inte vet vem 

som ska inleda och hur konversationen ska startas (Olliver, Aston & Price, 2019). Klaeson, 

Hovlin, Guvå och Kjellsdotter (2016) skriver att mer fokus bör läggas på sexuell hälsa inom 

primärvården. Bristen på tid under patientbesöket i kombination med otillräcklig utbildning i 

sexuell hälsa gjorde att sjuksköterskor i primärvården uttryckte svårigheter att beröra ämnet. 

Sjuksköterskorna påtalar att patienterna inte bör känna skam och att det är sjuksköterskornas 

uppdrag att få patienterna att känna sig bekväma vid samtalet om sexualitet.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Gynekologisk cancer kan upplevas påfrestande, där behandlingarna leder till en fysisk 

förändring i underlivet oavsett vilken behandlingsmetod som tillämpas. Förändringen kan leda 

till försämring i kvinnans sexuella hälsa och samliv. Det kan även ge psykiska konsekvenser i 

form av exempelvis rädsla och en förändrad kroppsbild. Sexuell hälsa och sexualitet kan vara 

problematiskt att prata om i många avseenden vilket speglas i vården då samtalsämnet ofta 

undviks. Både patienter och vårdpersonal upplever det svårt att prata om sexuell hälsa. 

Samtidigt efterfrågar patienterna samtal om sexualitet, vilket tyder på att det är av stor vikt att 

beröra ämnet. Med denna studie är förhoppningen att öka medvetenheten kring lidandet många 

av dessa kvinnor befinner sig i för att motivera sjuksköterskor att våga samtala om sexuell hälsa.  

 

SYFTE 

Att undersöka kvinnans upplevelse av sexuell hälsa efter behandling av gynekologisk cancer. 
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METOD 

Denna studie har genomförts som en litteraturöversikt baserad på nio kvalitativa artiklar. En 

litteraturöversikt kartlägger ett aktuellt problem inom ett omvårdnadsrelaterat område. 

Kvalitativ forskning används när en bredare förståelse för en patient och dennes livsvärld vill 

uppnås. Genom denna metod bekräftas individens erfarenheter och upplevelser (Segesten, 

2017). Baserat på studiens syfte och problemformulering var en litteraturöversikt med kvalitativ 

forskning i form av vetenskapliga artiklar en lämplig metod för studien. 

Urval 

Billhult (2017) skriver att ett planerat bortfall före datainsamlingen tillämpas för att begränsa 

sökningarna, detta kallas för inklusionskriterier. Författarnas inklusionskriterier för 

datainsamlingen var att artiklarna skulle vara engelskspråkiga, skrivna ur ett patientperspektiv 

och vara inom tidsperioden 2009–2019. Årtalen valdes eftersom att forskningen skulle vara så 

tidsenlig som möjlig, då behandlingsmetoder förändras. Urvalet har baserats på kvinnor som 

diagnostiserats med gynekologisk cancer och genomgått behandling där deras upplevelse av 

sexuella hälsa har beskrivits. Exklusionskriterier används för att utesluta data som inte är 

intressant för studiens syfte (Billhult, 2017). Exklusionskriterier som tillämpades var review-

artiklar och personer under 18 år. Materialet har inhämtats från databaser som inriktar sig på 

hälsa och vårdvetenskap. Ytterligare ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara peer 

reviewed. Att en artikel är peer reviewed innebär att den är kontrollerad av forskare som är 

kunniga inom området och att den är publicerad i en vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2017). 

Artiklarna har kvalitetsgranskats med hjälp av ett antal granskningsfrågor för kvalitativa studier 

framtagna av Friberg (2017). Artiklarna som inkluderades i studien bedömdes ha en god kvalité.  

Datainsamling 

Datainsamlingen har baserats på systematiska sökningar i databaserna CINAHL och 

MEDLINE. Dessa databaser innehåller material relevant till det valda ämnet som grundas på 

omvårdnadsbaserad forskning. De båda databaserna använder engelska som sökspråk men 

innehåller tidskrifter och tidskriftsartiklar från stora delar av världen. Artiklar som uttrycktes 

vara peer reviewed och uppnådde de övriga kriterierna som beskrivs ovan granskades vidare. 

Sökorden som användes i CINAHL och MEDLINE kan ses i bilaga 1. Trunkering [*] tillades 

för att ändelsen på orden skulle vara utbytbar vilket gav en bredare sökning. En boolesk sökning 

nyttjades där AND användes mellan varje sökord då det intressanta var sökorden i kombination 

med varandra. I engelskan särskrivs oftast ord vilket gör att citationstecken bör användas runt 

sökordet för att undvika att sökorden tolkas som två separata enheter (Östlundh, 2017). Denna 

metod användes vid sökandet. 

Analys 

En analysprocess görs genom att bryta ner en helhet till mindre delar som sedan återskapas till 

en ny enhet. De valda artiklarna utgör en helhet som delas med intention att upptäcka 

betydelsefulla delar som är av vikt för syftet (Friberg, 2017). En analysprocess har använts i 

denna studie. Kontexten av de vetenskapliga artiklarna har noga lästs igenom var för sig, för att 

författarna inte skullle påverkas av varandras tolkning och istället skapa en enskild förståelse. 
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Därefter diskuterade författarna innehållet för att komma fram till en gemensam förståelse av 

varje artikel. Likheter och skillnader identifierades och sammanfattades i ett dokument. Detta 

för att behandla uppgifter som var betydelsefulla för studiens valda område och sortera ut 

överflödig information som inte var väsentlig för studiens syfte. På så sätt arbetades flera 

gemensamma kategorier fram från de aktuella artiklarna och kom att bilda ett nytt 

textsammanhang. För att skapa en överblick av de vetenskapliga artiklarna användes en mall 

som kategoriserar artikelns innehåll i olika rubriker (Bilaga 2). Denna mall är inspirerad av 

Fribergs mall som ger en översikt av analyserad litteratur (Friberg, 2017). Anledningen till vald 

analysmetod var att den tydligt och strategiskt klargjorde vad som var viktigt och relevant i 

artiklarna och gjorde det enkelt att sortera informationen. 

Etiska överväganden 

När den som undersöker något samlar in data finns det vissa krav angående de etiska aspekterna 

för att skydda deltagarnas integritet och självbestämmande (Henricson, 2017). Dessa kan 

redogöras genom fyra olika principer vilka är informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att uppgiftslämnare och 

studiedeltagare ska få information om deras roll i studien och att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet står för att aktörerna i studien har rätten att själva bestämma över sin 

medverkande roll och ska lämna samtycke till att materialet används i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att den information som individen lämnar i en studie ska 

hanteras på ett förtroligt sätt. Nyttjandekravet betyder att uppgifter som samlats in endast får 

användas för forskningens ändamål (Bryman, 2018). Dessa principer har beaktats vid 

framtagandet av material och har varit ett kriterie för att ariklarna skulle inkluderas i studien.  

Artiklarna har noga översatts till svenska och för att undvika misstolkningar har materialet 

varsamt tolkats. Priebe och Landström (2017) skriver att förförståelse, värderingar och 

erfarenheter kan påverka resultatet. Författarna har därför tagit dessa i beaktning genom att 

diskutera och medvetandegöra eventuell förförståelse för att göra studien objektiv.  
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RESULTAT 

Tre huvudkategorier identifierades efter analys och granskning av de nio kvalitativa 

resultatartiklarna. Huvudkategorierna lyder: Kroppsliga förändringar, Förändringar i 

sexualiteten och samlivet samt Sjukvårdens ansvar. Den första huvudkategorin har fyra 

underkategorier: Ett nytt sätt att se på sig själv, Smärta under samlag, Inkontinens och 

rubbningar i underlivet samt En förändrad fertilitet. Den andra huvudkategorin har två 

kompletterande underkategorier: En förändrad sexualitet och Förändringar i relationen. Den 

sista huvudkategorin har delats in i två underkategorier: Information om sexuell hälsa och 

Kvinnornas önskan om ett bättre stöd vid sexuella förändringar. 

Kroppsliga förändringar 

Efter behandling av gynekologisk cancer upplevde många kvinnor en fysisk förändring i 

kroppen. Förändringarna begränsade deras sexuella möjligheter och påverkade kvinnornas 

självkänsla.  

Ett nytt sätt att se på sig själv 

Många kvinnor upplevde en tomhet i kroppen och en känsla av förlust efter att livmodern 

opererats bort och det behövdes tid för att förstå förändringen. Kvinnorna hade tagit sin levda 

kropp för givet men kroppen blev mer framträdande efter mötet med gynekologisk cancer. 

Tidigare var den känd och förutsägbar men nu blev den okänd. Efter behandlingen kändes det 

viktigt att lära känna kroppen på nytt. Det gick inte att lita på sin nya kropp, man visste inte hur 

den skulle reagera vid exempelvis samlag (Tveit Sekse, Gjengedal & Råheim, 2013). 

Flera kvinnor upplevde att deras självkänsla hade blivit sämre (Barlow, Hacker, Hussain & 

Parmenter, 2014; Bilodeau & Bouchard, 2011; Vermeer, Bakker, Kenter, Stiggelbout & Kuile, 

2016; Wilmoth, Hatmaker-Flanigan, LaLoggia & Nixon, 2011). Några kvinnor berättar att 

behandlingen påverkade deras vikt och att de efter det fick en förändrad bild av sig själva. De 

kände sig mindre vackra och önskvärda vilket påverkade deras sexualitet negativt (Bilodeau & 

Bouchard, 2011; Wilmoth et al., 2011). Att förlora sitt hår i samband med behandlingen var 

något som gjorde att kvinnorna kände sig mindre sensuella (Wilmoth et al., 2011). Lymfödem 

var en konsekvens bland kvinnor som genomgått kirurgiskt borttagande av delar av 

könsorganen. Ödemen påverkade kvinnornas kroppsbild vilket ledde till att de kände sig 

obekväma i närvaron av andra och valde därför att täcka svullnaden. Någon uttryckte även att 

borttagandet av lymfkörtlar gav en känsla av obalans och ofullständighet (Barlow et al., 2014). 

Vissa kvinnor beskrev rädsla och oro för att lymfödem skulle leda till ben som såg fula och 

gamla ut, det påverkade deras självkänsla negativt (Lloyd, Briggs, Kane, Jeyarajah & Shepherd, 

2014). 

Det fanns delade meningar om hur man såg på sin kropp efter behandling. En del kvinnor som 

genomgått en kirurgisk borttagning av yttre respektive inre könsorgan upplevde sig mindre 

feminina och hade en försämrad kroppsbild från vad de tidigare haft. Det fanns dem som 

upplevde att kroppen inte var densamma, men att det inte påverkade femininiteten då ingreppet 

inte var fysiskt synligt för andra (Barlow et al., 2014; Lloyd et al., 2014). Vissa kvinnor beskrev 

att det sexuella samlivet minskade till följd av ingreppet på grund av en sämre självkänsla och 
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en känsla av att känna sig annorlunda (Jefferies & Clifford, 2011). För några kändes cancern 

som ett pånyttfödande och de fokuserade mer på sig själva efter behandlingen. Dessa kvinnor 

berättade att de njöt av livet och att dem inte hakade upp sig på banala saker samt såg sina 

behov och prioriteringar annorlunda (Bilodeau & Bouchard, 2011).  

Smärta under samlag 

Behandlingarna kunde leda till många negativa fysiska förändringar på grund av exempelvis 

hormonella rubbningar. Vanligt förekommande var att kvinnorna upplevde en vaginal torrhet 

som inverkade på deras sexuella aktivitet då det gjorde samlaget smärtsamt (Afiyanti & Milanti, 

2013; Bilodeau & Bouchard, 2011; Hunter, 2014; Tveit Sekse et al., 2013; Vermeer et al., 2016; 

Wilmoth et al., 2011). Behandlingarna resulterade även till en förminskad vagina, den blev 

trängre och kortare, vilket var ännu en bidragande faktor till att smärtsamt samlag var vanligt 

(Afiyanti & Milanti, 2013; Bilodeau & Bouchard, 2011; Hunter, 2014; Vermeer et al., 2016; 

Wilmoth et al., 2011). Några kvinnor kände en rädsla för eventuell smärta redan innan samlaget, 

vilket resulterade i undvikandet av sex med sin partner (Barlow et al., 2014). För att minska 

smärta vid samlag uttryckte många kvinnor att de begränsade sig till sexpositioner som gjorde 

mindre ont. Efter behandlingarna fick de använda sig av rekommenderade redskap för att vidga 

vaginan inför penetration, exempelvis en vaginal dilator (Bilodeau & Bouchard, 2011). 

Ärrbildning i underlivet till följd av behandling bidrog också till smärta under samlag (Hunter, 

2014; Wilmoth et al., 2011). Smärtan de kände kunde medföra svårigheter att bli upphetsade 

samt att få orgasm vilket påverkade det sexuella förhållandet (Afiyanti & Milanti, 2013; Hunter, 

2014). En andel upplevde att samlag inte var lika smärtsamt som de förväntade sig men att det 

fanns svårigheter med att få orgasm (Barlow et al., 2013). Efter operationen kände många 

kvinnor oro och nervositet över den kommande sexuella intimiteten. Några kvinnor upplevde 

endast små fysiska förändringar efter behandlingen, vilket gjorde att smärta inte var något större 

problem under sexakten (Lloyd et al., 2014).  

Inkontinens och rubbningar i underlivet 

Många kvinnor upplevde att behandlingen påverkade deras urininkontinens vilket kvarstod 

flera år efter behandlingen (Bilodeau & Bouchard, 2011; Hunter, 2014; Vermeer et al., 2016). 

En del kvinnor fick även tarmproblem vilket kunde leda till exempelvis förstoppning (Hunter, 

2011; Vermeer et al., 2016). Inkontinensbesvären kunde resultera i minskad sexuell aktivitet 

med partnern på grund av oro för urinläckage och försämrad självkänsla (Jefferies & Clifford, 

2011; Vermeer et al., 2016). Blödningar och illaluktande flytningar var vanligt förekommande 

bland kvinnorna efter behandling (Afiyanti & Milanti, 2013; Bilodeau & Bouchard, 2011; 

Lloyd et al., 2014). Det gjorde att många hade svårigheter med att slappna av i samband med 

sexuella relationer eller att de undvek samlag (Bilodeau & Bouchard, 2011). De kvinnor som 

upplevde blödning och obehag efter samlag uttryckte behov av ett längre förspel för att minska 

smärtan. Blödningar i samband med samlag skapade oro och rädsla då många kvinnor 

sammankopplade det med symtom för cancer och fick misstankar om återfall. Det var 

traumatiserande för många kvinnor att blöda i underlivet och för att undvika det ändrades deras 

sexvanor med partnern. Exempel på vanor som ändrades var sexpositioner och hur frekvent 

paren hade sex (Afiyanti & Milanti, 2013).  
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En förändrad fertilitet 

Flera av behandlingarna påverkade reproduktionsorganen vilket gjorde att möjligheten till 

biologiska barn reducerades eller eliminerades helt och många kvinnor uttryckte att det var 

svårt att acceptera oförmågan att få biologiska barn (Wilmoth et al., 2011). Vissa upplevde att 

de hade fått för lite information om infertilitet som var en konsekvens av behandlingen (Lloyd 

et al., 2014). De som fortfarande ville ha barn kunde känna en bestående känsla av förlust även 

flera år efter behandlingen, då det påminde om förlorad reproduktionsförmåga (Tveit Sekse et 

al., 2013). Bortsett från känslan av sorg uttryckte flera kvinnor också en känsla av okvinnlighet 

till följd av borttagandet av livmodern och/eller äggstockarna (Vermeer et al., 2016). Kvinnor 

som genomgått menopaus upplevde inte borttagandet av reproduktionsorganen som lika jobbigt 

då dem var förbi fortplantningsstadiet (Tveit Sekse et al., 2013). Det kunde även ha en social 

påverkan för kvinnor i fertil ålder då det ledde till utanförskap i umgänget. Ett vanligt 

samtalsämne i bekantskapskretsen var barn och familjeliv vilket medförde att de kände sig 

annorlunda. Det spelade inte någon roll hur många barn de hade innan eller om de ens ville ha 

barn, utan handlade mer om att möjligheten tagits bort (Hunter, 2014). Några som genomgått 

en fertilitetsbevarande kirurgi och fortfarande kunde bli gravida upplevde en rädsla inför 

eventuell graviditet. De oroade sig över det faktum att det fanns en större risk för att exempelvis 

råka ut för missfall eller infektion under graviditeten (Lloyd et al., 2014).  

Förändringar i sexualiteten och samlivet  

Behandlingen och de fysiska förändringarna som tillkom påverkade kvinnornas sexualitet. För 

många resulterade det i en inverkan på förhållandet som för vissa par var positivt och för andra 

negativt.  

En förändrad sexualitet 

Fysiska förändringar, exempelvis torra slemhinnor och en förminskad vagina, orsakade brist på 

sexuell lust och upphetsning. Längtan efter sex minskade också efter cancerbehandlingen 

(Afiyanti & Milanti, 2013; Tveit Sekse et al., 2013; Vermeer et al., 2016). Några kvinnor som 

fått behandling för mer än två år sedan kunde fortfarande känna av komplikationerna som 

påverkade deras sexualitet vilket gav en känsla av maktlöshet. En kvinna berättade att hon 

tidigare haft ett aktivt sexliv men att behandlingarna gjort att hon såg sin sexualitet helt 

annorlunda. Sjukdomen resulterade i att lusten försvann och att en rädsla för samlag var 

oundviklig (Bilodeau & Bouchard, 2011). De patienter som behandlats för cancer i vulvan 

upplevde en minskad känsel i området vilket ledde till minskade eller inga sexuella tankar 

(Barlow et al., 2014; Jefferies & Clifford, 2011). Det obehag många kopplade till samlag kunde 

leda till att sexlivet upphörde (Jefferies & Clifford, 2011; Tveit Sekse et al., 2013; Wilmoth et 

al., 2011). Några av deltagarna sörjde sexlivet de tidigare haft då det förändrats (Tveit Sekse et 

al., 2013). Kvinnorna som inte levde i en relation uttryckte att deras sjukdomshistoria var ett 

hinder och en rädsla för att inleda en relation med ett nytt sexuellt umgänge. De kände sig 

sårbara för att avslöja sin bakgrund med cancer (Hunter, 2014; Lloyd et al., 2014; Vermeer et 

al., 2016). Flera kvinnor beskrev deras sexualitet som att den inte längre var fullständig och 

använde ordet asexuell för att beskriva sin sexualitet. De kunde känna det som att en del av 

deras liv var borta (Wilmoth et al., 2011). 
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Behandlingen visade sig ha en negativ inverkan på sexualiteten hos kvinnor oavsett ålder eller 

förhållandestatus (Jefferies & Clifford, 2011; Wilmoth et al., 2011). Däremot varierade det 

mycket hur stor påverkan det hade, bland annat beroende på behandlingsstrategi. Någon tyckte 

att förändringarna i sexualiteten var förskräcklig, medan andra tyckte att det bara var en liten 

del och att det inte var så viktigt. De som upplevde en mindre förändring märkte det genom 

exempelvis minskad sexlust, men inga andra tydliga bieffekter (Wilmoth et al., 2011). Några 

menade att behandlingen inte hade påverkat deras sexliv så mycket. Smärta och obehag kunde 

motverkas genom mer planering såsom längre förspel och sexhjälpmedel, de hade hittat sätt för 

att kompensera kroppens förändringar (Tveit Sekse et al., 2013). Några kvinnor uppgav att 

deras sexualitet upplevdes annorlunda, att den hade vuxit och blivit mer tillfredsställande 

(Bilodeau & Bouchard, 2011).  

Förändringar i relationen 

De fysiska problemen ledde till en minskad sexlust som påverkade många förhållanden 

negativt. Det resulterade i en känsla av ångest för flera kvinnor (Afiyanti & Milanti, 2013; 

Vermeer et al., 2016). Kvinnorna kunde känna att förändringen blev ett hot mot äktenskapet 

(Afiyanti & Milanti, 2013). Några berättade om partnerns frustration i samband med det 

förändrade sexlivet. De trodde att det skulle bli bättre med tiden, men när det inte blev så 

svarade männen med sorg, ilska och besvikelse (Hunter, 2014). Någon beskrev att det bristande 

sexuella förhållandet påverkade hela relationen vilket bidrog till att äktenskapet tog slut 

(Barlow et al., 2014). En annan faktor till att ytterligare ett par separerade var att kvinnan inte 

kunde berätta om sina problem i sexualiteten för sin partner (Bilodeau & Bouchard, 2011). 

Flera kvinnor förklarade att de kände sig ensamma i den sexuella relationen eftersom att 

sjukdomen bidrog till en distans mellan parterna (Hunter, 2014; Vermeer et al., 2016; Wilmoth 

et al., 2011). 

Några deltagare som behandlats för cervixcancer nämnde att de såg samlag som orsak till att 

de fått HPV som i sin tur utvecklat cancern. Det gjorde att de kände sig rädda för att återuppta 

den sexuella aktiviteten (Bilodeau & Bouchard, 2011; Vermeer et al., 2016). Det fanns även 

kvinnor som uttryckte att deras partner var orsaken till att de fått cancer eftersom att de 

sammanlänkade mannens tidigare sexuella relationer till HPV, som i sin tur ledde till 

cervixcancer (Afiyanti & Milanti, 2013; Bilodeau & Bouchard, 2011). 

Det framkom delade meningar gällande förändringarna i den intima relationen. Vissa upplevde 

att behandlingen hade en negativ påverkan på relationen och andra hade inte identifierat några 

större förändringar (Jefferies & Clifford, 2011; Vermeer et al., 2016). Kommunikationen kring 

den sexuella dysfunktionen var hos vissa par mindre bra och hos andra par väl fungerande, där 

det talades mycket om den sexuella förändringen. Det framkom att de kvinnor som var äldre 

och som hade varit tillsammans med sina partners en längre tid kunde hantera den sexuella 

dysfunktionen bättre (Vermeer et al., 2016). Vissa kvinnor hade tillsammans med sin partner 

kommit fram till en ömsesidig förståelse och lyckades på så sätt skapa en bra sexuell relation 

(Tveit Sekse et al., 2013). Om partnern stöttade kvinnan och anpassade sig till förändringen 

påverkade det kvinnornas mående och hela relationen positivt (Wilmoth et al., 2011). Många 

av deltagarna uttryckte sin uppskattning över att deras partners la ner tid och engagemang på 

dem när dem var sjuka vilket gjorde att kvinnorna kände sig närmre deras partners (Bilodeau 

& Bouchard, 2011; Lloyd et al., 2014). Många upplevde att deras intima relation hade 

förändrats, tidigare handlade det endast om sex men nu handlade det mer om närhet, exempelvis 

i form av smekningar och kramar (Bilodeau & Bouchard, 2011). Vissa anpassade sig genom att 
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försöka med nya sexuella tillvägagångssätt och andra fokuserade mer på vänskapen i relationen. 

Det var tydligt att det fanns stora skillnader i hur kvinnornas relationer hade förändrats (Hunter, 

2014). 

Sjukvårdens ansvar 

Samtliga kvinnor upplevde brister i informationsgivandet om hur behandlingen påverkade 

deras sexuella hälsa. Många kvinnor uttryckte även ett behov av mer stöd från sjukvården. 

Information om sexuell hälsa 

Många kvinnor berättade att dem inte hade fått tillräckligt med information inför behandlingen 

om hur deras sexuella hälsa skulle påverkas. Vissa mindes inte om de fått någon information 

alls och andra upplevde att den inte var anpassad till deras individuella behov. Många uttryckte 

till exempel att dem hade fått information men att dem inte hade förstått innebörden av den och 

vad behandlingen skulle betyda för deras sexualitet (Hunter, 2014; Jefferies & Clifford, 2011; 

Tveit Sekse et al., 2013; Vermeer et al., 2016; Wilmoth et al., 2011). En deltagare nämnde att 

hon sedan behandlingen distanserat sig från sin egen kropp och att det kunde ha undvikits om 

sjukvårdspersonalen gett mer information från början (Tveit Sekse et al., 2013). Många 

deltagare var eniga om att sjukvårdspersonalen hade det primära ansvaret för att inleda en 

diskussion om sexuell hälsa, då flera kvinnor nämnde att de hade svårt att samla mod om de 

själva skulle ta upp det (Tveit Sekse et al., 2013; Wilmoth et al., 2011). Några av kvinnorna 

upplevde att kontrollerna på sjukhuset var stressiga och för medicinskt inriktade för att gå in i 

en djupare diskussion om sexuell hälsa (Hunter, 2014; Tveit Sekse et al., 2013).  

Kvinnornas önskan om ett bättre stöd vid sexuella förändringar 

Att inte veta vart man skulle vända sig för vidare frågor om sexuella förändringar upplevde 

många var svårt. Det var stora variationer i hur mycket stöd patienterna fick. Några blev 

hänvisade till websidor medan andra fick möjligheten att kontakta psykolog alternativt sexolog 

för ytterligare information (Vermeer et al., 2016). Kvinnorna uttryckte ett behov av att få mer 

konkreta tips på vad de behövde tänka på vid samlag efter behandling, exempelvis 

rekommendation om vaginala smörjmedel (Vermeer et al., 2016; Wilmoth et al., 2011). Flera 

upplevde ett bra stöd av den ansvariga sjuksköterskan kring den sexuella förändringen då han 

eller hon var tillgänglig och svarade på de frågor som uppkom. Ett dåligt stöd upplevdes av 

kvinnorna som hade flera olika sjuksköterskor då det gav en känsla av opersonlig vård och att 

dem inte hade någon trygg punkt i sjukvården (Lloyd et al., 2014). Stödgrupper för att träffa 

andra kvinnor i samma situation var efterfrågat då de ville ta del av andras erfarenheter för att 

känna sig mindre isolerade (Hunter, 2014; Lloyd et al., 2014).  

Resultatsammanfattning 

Sammanställningen av artiklarna visade på skiljaktigheter i hur kvinnorna upplevde den 

sexuella hälsan efter behandling. Torra slemhinnor och en förminskad vagina resulterade i 

smärta i samband med samlag vilket ledde till minskad sexlust och undvikande av den sexuella 

akten. Faktorer som påverkade kvinnornas självkänsla var exempelvis viktförändring, 

inkontinens- och tarmbesvär samt en förändrad kropp. Avlägsnandet av reproduktionsorganen 
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ledde till infertilitet och en känsla av okvinnlighet hos många kvinnor. De flesta uttryckte att 

cancern och dess behandling hade en inverkan på relationen som i vissa fall gjorde förhållandet 

bättre och i andra fall sämre. Deltagarna upplevde otillräcklig information om behandlingens 

effekter på den sexuella hälsan. Det förekom variationer i kvinnornas upplevelse av stöd från 

vårdpersonalen, där de flesta önskade ett bättre stöd. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva kvinnans upplevelse av sexuell hälsa efter behandling av 

gynekologisk cancer. För att besvara det användes en litteraturöversikt med kvalitativa artiklar. 

Kvalitativa artiklar används för att skapa en djupare förståelse genom att kartlägga individers 

upplevelse av ett visst fenomen (Segesten, 2017). En alternativ metod hade kunnat vara 

intervjuer med kvinnor som genomgått behandling av gynekologisk cancer. Anledningen till 

att metoden inte tillämpades var på grund av att tiden inte ansågs tillräcklig för att uppnå en bra 

kvalité på studien. Databaserna MEDLINE och CINAHL innehar artiklar skrivna utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Majoriteten av materialet hittades i CINAHL som är en databas 

med omvårdnadsorienterad inriktning, vilket ansågs passande för det valda syftet. För att 

bredda sökningen använde författarna ytterligare en databas kallad MEDLINE. Enligt 

Henricson (2017) beskrivs möjligheten att hitta relevanta artiklar som stor vid sökande på flera 

databaser. Då endast två databaser användes vid inhämtandet av material var författarna 

medvetna om att relevanta artiklar kan ha uteblivit. Baserat på studiens syfte användes sökord 

i databaserna som kan ses i bilaga 1. Sökorden var kopplade till syftet genom att orden fanns 

med i syftet eller att dem hade samma betydelse som begreppen i syftet. Artikeln skriven av 

Hunter (2014) kan inte ses i tabellen i bilaga 1. En annan artikel hittades på CINAHL med 

sökorden: Sexual* AND “cervical cancer” AND intimate*. Då artikeln inte var i fulltext på 

CINAHL eftersöktes den artikeln i Worldcat Discovery. Där hittades endast en uppdaterad 

version av samma författare (Hunter), dock i en annan tidsskrift. Den nya artikeln granskades 

och bedömdes relevant för studiens syfte. Författarna valde därför att inkludera artikeln trots 

att den inte fanns med på någon av de två valda databaserna CINAHL och MEDLINE. 

Exklusionskriterier används för att välja bort irrelevant material som inte svarar på studiens 

syfte (Billhult, 2017). Artiklar som inte var skrivna utifrån patientperspektiv valdes bort. Dock 

inkluderades en artikel som utgick från kvinnors och partners perspektiv, där endast kvinnans 

erfarenheter ingick i studien. Syftet med studien var att undersöka kvinnans upplevelse av 

sexuell hälsa efter behandling av gynekologisk cancer. Artiklar som berörde patienter med olika 

cancersjukdomar eller andra sjukdomar i kombination med gynekologisk cancer exkluderades 

därför. Anledningen till detta var för att resultatet endast skulle innehålla kvinnans upplevelser 

av gynekologisk cancer och hur enbart den sjukdomen påverkade den sexuella hälsan. 

Ytterligare ett exklusionskriterie var artiklar med kvantitativ metod, därför negligerades artiklar 

med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. 

Artiklar som publicerades innan år 2009 valdes bort för att utesluta äldre forskning. Det fördes 

en diskussion författarna emellan om hur erfarenheten av sexuell hälsa förändras över tid. 

Författarna beslutade att det troligtvis inte skett några större förändringar över en tioårsperiod. 

Behandlingsstrategierna för gynekologisk cancer kan ha utvecklats och därför valde författarna 

att inte ha ett bredare tidsperspektiv. Inga geografiska begränsningar gjordes i studien. Länder 

som ingick i studien var Australien, Indonesien, USA, Kanada, Storbritannien och Norge. 

Studien fokuserade inte på behandling eller omvårdnad utan på kvinnans erfarenhet vilket 

gjorde att alla erfarenheter var av värde, oberoende av ursprung och kultur.  
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Enligt Östlund (2017) är det största vetenskapliga materialet skrivet på engelska. Endast artiklar 

skrivna på engelska valdes till studien då det var språket författarna behärskade och för att det 

gav en bredare sökning än enbart svenska. För att undvika att artiklarna feltolkades lästes dem 

flera gånger tillsammans och var för sig. Lexikon användes då avancerade ord uppstod i 

artiklarna som författarna inte förstod.  

Alla artiklar som valdes till studien hade intervju som tillvägagångssätt för inhämtning av 

material. Intervju som metod innebar att kvinnan gavs utrymme för att fritt beskriva sin 

erfarenhet av ämnet.  Enkäter hade inneburit en mer begränsad beskrivning av kvinnornas 

upplevelser. Kjellström (2017) skriver att en intervju kan bidra till en mer intim och personlig 

kontakt med den man intervjuar. Det kan även innebära att deltagarna har svårare för att öppna 

upp om personliga erfarenheter eftersom det kan kännas obekvämt. Trots detta valdes denna 

metod då författarna anser att den bäst svarar på studiens syfte att undersöka kvinnans 

upplevelse. 

Priebe och Landström (2017) beskriver att förförståelsen observeras när författarna 

medvetandegör sina värderingar och erfarenheter. För att inte påverka resultatet 

uppmärksammades författarnas förförståelse genom hela arbetet. Förförståelsen inkluderade till 

exempel att kvinnans sexuella hälsa skulle påverkas till det sämre av behandlingen för 

gynekologisk cancer. Författarna valde därför att använda neutrala sökord för att utesluta att 

resultatet påverkades av förförståelsen. 

Begrepp som författarna tog hänsyn till under studiens gång var överförbarhet, tillförlitlighet 

och trovärdighet. Att resultatet är giltigt även utanför studien innebär att resultatet är överförbart 

(Priebe & Landström, 2017). Då studien är baserad på kvinnors upplevelser och information 

inhämtats från flera länder gör det resultatet överförbart i stora delar av världen. När en studie 

visar på trovärdighet indikerar det på god vetenskaplig kvalité (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Då flera av resultatets artiklar visade på liknande fynd stärktes rimligheten för studien och det 

tyder på trovärdighet hos författarna. Under studiens process lästes och granskades studiens 

innehåll i en handledningsgrupp. Genom detta stärks arbetets trovärdighet ytterligare. 

Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att tillförlitlighet speglas om författarna exempelvis 

beskriver sin förförståelse och tidigare erfarenheter av valt ämne.  

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar på en varierad förändring i den sexuella hälsan hos de berörda kvinnorna. 

Vissa uttryckte en betydande förändring i sexualiteten medan andra tyckte att det var mindre 

påtagligt. Det resulterade i en påverkan på parrelationen i olika utsträckning. Frekventa effekter 

av behandlingen var att kvinnorna kände smärta i samband med samlag och en rädsla för smärta 

inför samlag.  

I en studie gjord av Kollberg et al. (2015) beskrivs att smärta vid samlag förekommer hos mer 

än hälften av kvinnorna som behandlats för gynekologisk cancer. Det visade även denna 

studiens resultat då det framkom att många kvinnor upplevde torra slemhinnor och en trängre, 

kortare vagina till följd av behandlingen. Det ledde till att flera kvinnor upplevde smärta i 

samband med samlag vilket gjorde att kvinnorna distanserade sig från ett aktivt sexliv och tog 
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avstånd från sin partner. Behandlingens effekter gav också konsekvenser såsom oregelbundna 

blödningar, illaluktande flytningar och inkontinensbesvär. Några behandlingsformer 

resulterade även i infertilitet. Dessa fynd styrks av Borg (2003) som beskriver att problemen är 

vanligt förekommande efter behandling av gynekologisk cancer. Hulter (2004) skriver att 

tanken på sex får många kvinnor att känna obehag på grund av den smärta de känt vid tidigare 

samlag. Det gör att den sexuella lusten och känslan av upphetsning kan försvinna, vilket 

påverkar det intima förhållandet negativt. Att sexuell lust, upphetsning och längtan efter sex 

minskar i anknytning till smärtan framkommer även i studiens resultat. Många kvinnor 

upplevde att informationen från sjukvården innan och efter behandlingen inte var tillräcklig. 

Utifrån det tror författarna att mer information om de sexuella förändringarna hade varit 

nödvändig. Enligt 2 §, kap. 3, i SFS 2017:30 ska hälso- och sjukvården arbeta förebyggande 

för att förhindra ohälsa. Författarna anser att okunskapen hos kvinnorna kan ha bidragit till att 

rädslan för smärtan förvärrades, vilket innebar att hälso- och sjukvården inte tog sitt ansvar. 

Om förebyggande åtgärder hade vidtagits kunde onödigt lidande undvikits och ohälsa 

förebyggts. Ett exempel på förebyggande åtgärder i sammanhanget skulle kunna vara mer 

information om behandlingens effekter och råd om sexuella hjälpmedel för att på sikt undvika 

smärta vid samlag.  

Hulter (2008) beskriver att könsorganen har en stor betydelse för känslan av kvinnlighet. Det 

framkommer i resultatet att borttagandet av reproduktionsorgan ledde till att några kvinnor 

kände en tomhet i sin kropp och en känsla av förlust. Kvinnorna kunde även känna sig mindre 

feminina till följd av avlägsnandet då det gjorde dem sterila och många hade svårt att acceptera 

infertiliteten. Ett vanligt uttalande bland kvinnorna var att deras självkänsla försämrades till 

följd av behandlingen. Det kunde bero på viktförändringar och håravfall som deltagarna inte 

var bekväma med. I en studie av Teo et al. (2018) beskrivs att flera kvinnor kände sig mindre 

attraktiva och fick en sämre kroppsbild till följd av cancersjukdomen. Det framkommer att den 

försämrade kroppsbilden kunde leda till en känsla av minskad livskvalité och välbefinnande. 

Det speglas även i resultatet av denna studie att flera av kvinnornas hälsa blivit lidande. 

Sjuksköterskans uppgift innefattar att lindra lidande och främja hälsa (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Författarna anser att det därför kan ses som ett misslyckande från 

vårdpersonalens sida att de inte kunde bidra till att lindra kvinnornas lidande. 

Som resultatet visar kan de fysiska problemen som uppstår vid gynekologisk cancer påverka 

patientens förhållande negativt. De förändrade vanorna i sexlivet kunde leda till en frustration, 

framför allt hos partnern. Boa och Grénman (2018) skriver att cancern inte bara påverkar den 

som blivit sjuk utan även partnern och deras samliv. Hulter (2008) beskriver att relationen, mer 

specifikt den sexuella relationen, hanterar påfrestningar bättre om paret haft en väl fungerande 

sammanhållning innan insjuknandet. I resultatet framkommer att parrelationen i vissa fall 

stärktes i samband med sjukdomen och dess behandling, framförallt i de fall då partnern var 

stöttande och visade uppskattning. Samlivet förändrades för några kvinnor, från ett aktivt 

sexuellt förhållande till en relation som bestod av mer sensuell kontakt och närhet. Det kan 

antas att de par som fick en stärkt relation efter behandlingen hade ett fungerande och nära 

partnerskap redan innan diagnosen. Det förekom fall där relationen blev sämre och tog slut då 

en av orsakerna till separationen var bristande kommunikation mellan parterna. Några uttryckte 

även att dem inte ville inleda någon ny sexuell relation för att dem kände en rädsla för samlag 

och sårbarhet för att avslöja deras sjukdomshistoria. Detta beskriver även Bergmark (2007) som 

skriver att människor som genomgått cancer och inte har ett fast förhållande kan känna 

svårigheter i att träffa en ny partner. Det kan vara svårt att veta hur man ska förklara vad 
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cancersjukdomen har fört med sig. Exempelvis anledningen till att man har ärr på kroppen eller 

att den sexuella lusten minskat och att det krävs mer tid för att bli upphetsad. 

Cancern kan medföra en betydande omställning i vardagen där exempelvis partnerskap och 

sexualitet påverkas. Det kan innebära en stor förändring med krav på anpassning och ett nytt 

sätt att se på livet (Bolund & Brandberg, 2008). I studiens resultatet framkommer det att cancer 

för några kunde vara som ett pånyttfödande och de valde att sätta sig själva i fokus på ett annat 

sätt än de gjort innan. Livet beskrivs ha fått en annan betydelse. Bolund och Brandberg (2008) 

styrker detta då de beskriver att cancersjukdomen kan leda till en insikt och levnadsvisdom som 

annars inte hade erhållits. Det kan också bidra till ökat självförtroende för de som överlevt den 

stora påfrestning som cancer innebär. 

Enligt 1 $, kap. 3, i SFS 2014:821 beskrivs patientens rättigheter gällande information i sin 

vård. Dessa inkluderar information om patientens hälsotillstånd, metoder för undersökning och 

behandling samt risk för komplikation och biverkningar som kan tillkomma. I resultatet 

framkom att kvinnorna upplevde att de fick för lite information om sexuell hälsa i samband 

med sin gynekologiska cancer. De kvinnor som fick information upplevde att den inte var 

tillräckligt anpassad och att de inte förstått betydelsen av vad behandlingen skulle göra för deras 

sexualitet. Enligt Reitan (2003) kan patientens bearbetningsförmåga vara nedsatt under kris, 

vilket innebär att de kan ha svårt att ta till sig information. Som en försvarsmekanism tenderar 

människan att blockera information under ett kritiskt tillstånd. Som sjuksköterska bör man 

därför anpassa informationen till situationen och sjukdomens skede. Författarna antar att 

diskussionen om sexuell hälsa är relevant att ta upp vid flera tillfällen under sjukdomens förlopp 

då det är svårt att veta när patienten är redo att ta till sig informationen. Studiens resultat visar 

att flera kvinnor fått information men inte minns eller förstått innebörden av den. Därför föreslår 

författarna att mer information om sexuell hälsa bör ges när patient bearbetat diagnosen och 

innebörden av den.  

Enligt Olliver et al. (2019) uttrycker många sjuksköterskor att den sexuella hälsan är ett viktigt 

ämne att diskutera med patienten. Trots att de ser det som en skyldighet kan det vara svårt att 

samtala om, vilket kan bero på svårigheter att uttrycka sig eller att kunskapen är otillräcklig. 

Utifrån detta förmodar författarna att genom ökad kunskap kring sexuell hälsa och mer övning 

i att samtala om intima frågor blir initierandet av ämnet lättare. I denna studies resultat 

framfördes att kvinnorna upplevde det svårt att inleda diskussionen om sexuell hälsa. 

Anledningen till detta var att sjukhusbesöken upplevdes stressiga eller att dem inte hade mod 

att påbörja samtalet. Med detta som utgångspunkt bör sjukvårdspersonalen ta på sig ansvaret 

att inleda diskussionen om sexuell hälsa, annars är risken att informationen uteblir. Sundbeck 

(2013) skriver att patienten kan känna en trygghet om sjukvårdpersonalen inleder samtalet om 

sexuell hälsa i ett tidigt skede. Det skapar signaler för patienten att det är okej att ta upp frågor 

som rör deras sexualitet.  

I en studie gjord av Vermeer et al. (2015) framkommer det att majoriteten av kvinnorna 

uttryckte ett behov av information om sexualiteten i samband med cancer. Det framgick även 

varierade preferenser om hur patienten och dess partner ville motta information, vanligast var 

verbalt eller via webbsidor. Författarna till denna studie förmodar att de flesta vill ha mer 

information men att informationen och hur den ges bör anpassas utifrån varje individ. Att 

många kvinnor inte visste vart dem skulle vända sig för ytterligare stöd efter behandlingen 

visade också denna studie på. Deltagarna uttryckte att dem var i behov av tips och råd för ett 

fungerande sexliv. Många kvinnor kände sig isolerade och därför var stödgrupper önskvärt för 



 

 
17 

möjligheten att träffa människor i liknande situationer. Carlsson (2007) skriver att stödgrupper 

för cancersjuka utvecklats och ses som ett effektivt sätt för gruppdeltagarna att få feedback och 

därigenom ett bekräftande stöd. Författarna anser utifrån resultatet att det är viktigt att tillgodose 

behovet av stöd, även en tid efter avslutad behandling. Dels för att undvika känslan av 

utanförskap och för att besvara viktiga frågor som kan uppkomma långt efter behandling. Även 

Brandberg och Hellbom (2013) beskriver att det är viktigt med ett bra stöd efter avslutad 

behandling. Då sena effekter såsom funktionsinskränkningar kan uppstå är det viktigt med en 

kontinuerlig kontakt som exempelvis kan ske inom primärvården. Författarna anser att 

sjuksköterskor inom primärvården bör ha ett öppet förhållningssätt vid mötet med patienten. 

Det ger patienten en trygghet som gör att de vågar samtala om problem som rör sexuell hälsa, 

trots att besöket kanske var inplanerat av annan orsak. 

I resultatet framkom att många av kvinnorna befann sig i ett lidande då behandlingen gav 

effekter som påverkade individen både psykiskt och fysiskt. Hälsan hos kvinnorna påverkades 

där deras sexuella hälsa blev speciellt utsatt. I sjuksköterskeprofessionen ingår ansvaret att 

lindra lidande och främja hälsa hos patienten (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Författarna anser att det utifrån resultatet finns bristfälligheter i sjuksköterskans agerande i 

vården av dessa kvinnor. Gynekologisk cancer är starkt kopplat till sexualitet då det drabbar 

könsspecifika organ vilket innebär att diskussionen om sexuell hälsa är högst aktuell med dessa 

patienter. Hälsa som begrepp inbegriper även sexuell hälsa och därför borde detta ses som en 

betydelsefull del i hälsoarbetet.  

Konklusion  

Gynekologisk cancer och dess konsekvenser medförde förändringar i den sexuella hälsan som 

orsakade både fysiska och psykiska påfrestningar hos kvinnorna som drabbats. Kvinnorna 

upplevde brister i information om behandlingens konsekvenser på den sexuella hälsan och 

många hade önskat ett bättre stöd från sjukvården. Sjuksköterskan har ett ansvar att bryta 

tystnaden och möta patienternas känslor kring den förändrade sexualiteten. Därmed krävs ökad 

kunskap och övning i att samtala om sexuell hälsa för att möjliggöra ett lindrat lidande hos 

patienten och bidra till ökat välbefinnande. Genom detta antas patienterna få en bättre 

upplevelse av vården och en förbättrad sexuella hälsa. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

För att minska sexuell ohälsa hos kvinnor som genomgått behandling för gynekologisk cancer 

kan denna studie vara ett stöd i det kliniska arbetet för sjuksköterskor. Studien kan ge en ökad 

kunskap om gynekologisk cancer och dess betydelse på kvinnans sexualitet. Den kan även ge 

en tydlig bild av vad sjuksköterskan bör observera hos denna patientgrupp för att tidigt kunna 

förebygga sexuell ohälsa. Eftersom flera patienter i resultatet poängterar vikten av att tala om 

ämnet behöver inte sjuksköterskan känna sig obekväm i samtalet om sexuell hälsa. Det 

framkom att kvinnorna önskade ett bättre stöd under och efter behandlingen av gynekologisk 

cancer. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt och att vården 

anpassas utifrån individen. Det skulle innebära att patienten ges verktyg för att uppnå bästa 

möjliga hälsa. Fortsatt forskning är viktigt för att öka kunskapen hos sjuksköterskor som vårdar 

dessa patienter.  Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka sjuksköterskans perspektiv 

av fenomenet. Tillämpning i praktiken av den framtagna kunskapen är betydelsefullt för att 

lindra lidande hos denna patientgrupp. 
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the lived 
experience of 

women with cancer 

of 
the vulva. 
Författare: 

Jefferies, H. & 

Clifford, C.  
Tidsskrift: 
European Journal 

of Cancer Care. 
Årtal: 2011. 

Patientperspektiv. Syftet var att öka 

medvetenheten kring 
kvinnor med 

vulvarcancers och 

undersöka deras 

erfarenheter. 

13 kvinnor som var 

över 50 år 
intervjuades från 6 

månader till 5 år 

efter behandling av 

cancer i vulvan. 

Kvinnorna uttryckte 

ensamhet, mycket på grund 
av att cancersorten är så 

ovanlig. Behandlingen 

påverkade deras sexualitet 

och i några fall deras 

relation. 

Titel: Cervical 

cancer survivors’ 

and partners’ 

experiences with 

sexual dysfunction 

and psychosexual 
support. 
Författare: 

Vermeer, W. M., 

Bakker, R. M., 

Kenter, G. G., 

Stiggelbout, A. M. 

& Kuile, M. M.  
Tidsskrift: 

Supportive Care in 

Cancer. 
Årtal: 2016. 

Patientperspektiv. Syftet med studien 

var att kartlägga 

erfarenheter av 

sexuell dysfunktion, 

psykosexuellt stöd 

och psykosexuellt 
vårdbehov bland 

kvinnor som överlevt 

livmoderhalscancer, 

samt deras partner. 

Intervjuer med 30 

kvinnor som 

överlevt 

cervixcancer och 12 

partners. 

Många deltagare upplevde 

flera sexuella 

dysfunktioner vilket 

orsakade en känsla av 

ångest. De flesta deltagarna 

hade blivit tillfrågade om 
deras sexuella funktion, 

men önskade mer 

information och råd om hur 

de kunde hantera 

dysfunktionen.  

Titel: Living in a 

Changed Female 

Body After 

Gynecological 
Cancer . 
Författare: Tveit 

Sekse, R. J., 

Gjengedal, E., & 

Råheim, M. 
Tidsskrift: Health 

Care for Women 

International. 
Årtal: 2013. 

Patientperspektiv. Syftet med studien 

var att få en djupare 

förståelse för hur det 

är att att leva i en 
förändrad 

kvinnokropp efter 

gynekologisk cancer, 

fem till sex år efter 

behandling.  

Individuella 

intervjuer med 16 

kvinnor som 

överlevt 
gynekologisk 

cancer.  

Kvinnorna uttryckte att de 

kände en tomhet i 

livmodern direkt efter 

operationen. Ingreppet 
ledde till påverkan i 

fertilitet, kroppstemperatur 

och en förändring i deras 

sexliv. Förändringarna 

ledde i vissa fall till att 

förhållandet påverkades. 
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Titel: Ovarian 

Cancer Survivors: 

Qualitative 

Analysis of the 

Symptom of 

Sexuality. 
Författare: 
Wilmoth, C. M., 

HatmakerFlanigan, 

E., LaLoggia, V., 

& Nixon, T. 
Tidsskrift: 
Oncology Nursing 

Forum. 
Årtal: 2011. 

Patientperspektiv. Syftet var att förstå 

cancerbehandlingens 

effekt på sexualiteten 

och hur kvinnorna 

hanterar dessa 

förändringar. Samt 

vilken information 
de önskar från 

sjuksköterskan om 

dessa symtom. 

Individuella 

intervjuer med 8 

kvinnor, samt en 

gruppdiskussion 

med 5 kvinnor som 

behandlats för 

äggstockscancer.  

Oavsett ålder rapporterade 

alla kvinnor att 

behandlingen hade en 

negativ inverkan på deras 

sexualitet. Det var 

variationer i hur de 

upplevde att påverkan. Alla 
kvinnorna ansåg att 

sjukvården bör inleda en 

diskussion om sexualitet, 

men ingen upplevde att 

dem fått bra information 

om förändringarna som 

behandlingen medfört. 

Titel: Physical 

sexual and intimate 

relationship 

concerns among 

Indonesian cervical 

cancer survivors: A 

phenomenological 

study. 
Författare: 

Afiyanti, Y., & 
Milanti, A. 
Tidsskrift: 
Nursing and Health 

Sciences. 
Årtal: 2013. 

Patientperspektiv. Syftet var att 

undersöka patienter 

som haft 

livmoderhalscancer 

och deras fysiska 

sexuella problem 

samt hur det 

påverkar det intima 

förhållandet. 

Intervjuer med 13 

Indonesiska kvinnor 

som haft 

livmoderhalscancer.  

Alla kvinnor upplevde att 

behandlingen hade 

påverkat deras sexualitet 

fysiskt och/eller psykiskt i 

någon utsträckning. Många 

upplevde smärta, minskad 

vaginan, torrhet i slidan 

och blödningar/flytningar. 

Dessa symtom påverkade 

deras sexualitet och intima 
förhållande. 

Titel: Sexuality 
and body image 

following 

treatment for early-

stage vulvar 

cancer: a 

qualitative study. 
Författare: 

Barlow, E. L., 

Hacker, N. F., 

Hussain, R. & 

Parmenter, G. 
Tidsskrift: Journal 

of Advanced 

Nurcing. 
Årtal: 2014. 

Patientperspektiv. Syftet var att 
beskriva kvinnors 

upplevelse av 

sexualitet och 

kroppsbild efter 

behandling av cancer 

i vulvan i ett tidigt 

skede.  

Studien gjordes med 
intervjuer på 10 

kvinnor som nyligen 

behandlats för 

vulvacancer i ett 

tidigt skede.  

I resultatet framkommer 
två huvudteman- sexualitet 

och kroppsbild. Under 

dessa diskuteras flera 

subkategorier såsom 

rädslor, förändring i 

känslor och det sexuella 

förhållandet.  
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Titel: The Impact 

of Cervical Cancer 

Treatment on 

Sexual Function 

and Intimate 

Relationships: Is 

Anyone Listening? 
Författare: 

Hunter, J. L. 
Tidsskrift: Open 

Journal of 

Obstetrics and 

Gynecology. 
Årtal: 2014. 

Patientperspektiv. Syftet med studien 

var att beskriva 

kvinnors erfarenheter 

av vad behandlingen 

mot cervixcancer 

hade för effekt på 

deras sexuella 
funktion och deras 

intima relation. För 

att sedan kunna 

utvärdera vilka 

förändringar som 

behövs inom vård 

och utbildning för att 

förbättra 

livskvaliteten hos 

dessa patienter. 

Djupgående 

intervjuer med 12 

kvinnor som 

avslutat sin 

behandling mot 

livmoderhalscancer.  

Resultatet visade att det 

förekom oväntade fysiska 

komplikationer, emotionell 

smärta och isolering och en 

känsla av att inte kunna 

återgå till det normala. Det 

framkom också att 
kvinnorna upplevde 

otillräckligt med 

information och stöd från 

vårdpersonal vad det gäller 

behandlingskomplikationer 

och problem med sexuella 

relationer. 

Titel: The 

sexuality of 

Quebec women 

with cervical 

cancer: Looking 

for love despite 

radiotherapy’s 
trauma to their 

sexual body. 
Författare: 

Bilodeau, K. & 

Bouchard, L. 
Tidsskrift: 
Canadian 

Oncology Nursing 

journal. 
Årtal: 2011. 

Patientperspektiv. Syftet med studien 

var att få en ökad 

förståelse kring 

sexualiteten hos 

medelålders kvinnor 

som behandlas för 

cervical cancer. 

Tio kvinnor som 

avslutat 

strålbehandling för 

cervixcancer 

intervjuades.  

Resultatet visade att 

kvinnorna hade utforskat 

ett nytt sätt att se på sex 

och sexualitet. Minskad 

sexuell lust, vaginal torrhet 

och smärta efter behandling 

var några symtom som 
påverkade kvinnornas 

sexuella relationer. En del 

kom deras partners närmre 

medan andra gick skilda 

vägar, mycket på grund av 

brist i kommunikationen. 

Titel: Women’s 

experiences after a 

radical vaginal 

trachelectomy for 

early stage cervical 

cancer. A 

descriptive 
phenomenological 

study. 
Författare: Lloyd, 

P. A., Briggs, E. 

V., Kane, N., 

Jeyarajah, A. R. & 

Shepherd, J. H. 

Tidsskrift: 

European Journal 

of Oncology 

Nursing. 
Årtal: 2014. 

Patientperspektiv. Syftet var att 

beskriva kvinnors 

erfarenheter 1-10 år 

efter behandling av 

livmoderhalscancer. 

Att beskriva vad 

behandlingen hade 
för effekt på hälsa, 

sexualitet och 

fertilitet samt hur 

kvinnorna uppfattar 

stöd från vården. 

Studien gjordes med 

hjälp av kvalitativa 

telefonintervjuer 

med 12 kvinnor. 

Kvinnorna beskriver 

varierade emotionella 

erfarenheter efter 

behandlingen, både 

positiva och negativa. Det 

förekommer också fysiska 

förändringar som påverkar 
deras självkänsla och 

samliv negativt. De flesta 

kände en oro inför 

eventuell framtida 

graviditet. Att få träffa 

samma sjukvårdspersonal 

upplevdes som en trygghet. 

 

 


