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Bakgrund:  Sexualitet och sexuell hälsa har olika betydelse för varje individ. Vid 

gynekologisk cancer förändras upplevelsen av sin sexualitet på grund av 
kroppsliga förändringar som skapas vid behandling och som innebär både 
fysiska och psykiska konsekvenser på sexualiteten. Att drabbas av 
gynekologisk cancer kan skapa oro och funderingar kring individens existens 
samt oro inför förändringar på sexualitet och livsstil.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av kommunikation 
om sexualitet i vården vid gynekologisk cancer.  

Metod: En litteraturöversikt där tio kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel har 
analyserats.  

Resultat:  Tre teman framkom efter att ha analyserat artiklarna; när kommunikationen 
brister, skillnader i behov av information och vårdmiljöns påverkan på 
kommunikationen. Kvinnor upplever brist på kommunikation och 
information kring deras sexualitet när de drabbas av gynekologisk cancer.  

Diskussion:  Det finns hjälpmedel för sjuksköterskor att tillhandahålla för att öka 
kommunikation om sexualitet. God kommunikation om sexualitet vid 
gynekologisk cancer leder till ett ökat välbefinnande, självförtroende och 
kunskap om sjukdomen. 

Konklusion: Kvinnor med gynekologisk cancer vårdas inte utifrån ett helhetsperspektiv. 
Kommunikationen och därmed informationen om sexualitet och sexuell hälsa 
är bristfällig och det leder till lidande och psykisk ohälsa. Detta bör 
uppmärksammas och det är ett område som behöver förbättras drastiskt. 
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Background: Sexuality and sexual health have a different meaning for each individual. 

Gynecological cancer can change the image of sexuality because of bodily 
changes created by the treatment and that involves both the physical and 
psychological impact. Suffering from gynecological cancer causes concerns 
about changes in sexuality, anxiety and existential questions.  

Aim:  The aim of the study is to describe women's experience of communication 
about sexuality in their care during gynecological cancer. 

Method:  A literature review where ten qualitative articles and one quantitative article 
has been analyzed. 

Result:  Three themes emerged after analyzing the articles; when communication 
gaps, differences in information, and the environment´s impact on 
communication. Women experience a lack of communication and 
information about sexuality in their healtcare.  

Discussion:  There are support-systems for nurses that can help them increase 
communication about sexuality. Good communication in gynecological 
cancer leads to increased well-being, confidence and knowledge about the 
disease. 

Conclusion: The care for women with gynaecological cancer is not based on a holistic 
perspective. The communication and information about sexuality and sexual 
health is poor and it leads to suffering and mental ilness. This should be 
adressed and it is an area of need that needs to be improved drastically.   
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INLEDNING 
 
I vården undviker personal samtal om kommunikation relaterad till individens sexualitet 
och det bör uppmärksammas. Sexualiteten är en viktig del av att vara människa och detta 
är ett ämne som bör belysas. Enligt egen erfarenhet finns det brister beträffande 
kommunikation om sexualitet och sexuell hälsa inom vården. Kvinnors upplevelse av 
kommunikation relaterat till deras sexualitet under tiden de är sjuka samt efter avslutad 
behandling av gynekologisk cancer är i fokus och ska beskrivas. Målet med uppsatsen är 
att få ökad förståelse och kunskap i hur kvinnor upplever sin situation och informationen 
de får av vårdpersonal relaterat till sin sexualitet och sexuella hälsa. Som blivande 
sjuksköterskor är det viktigt att förstå vikten av att samtala om ämnen som kan upplevas 
obekväma eller privata då hela människan är i fokus. 

BAKGRUND 

Upplevelser av sexualitet vid cancer 

 
Sexualitet och sexuell hälsa 

 
WHO (2006) definierar sexualitet som en central del av att vara människa och det omfattar 
könsidentitet, intimitet och reproduktion. En persons sexualitet kan yttras genom tankar 
och önskningar och det kan upplevas i fantasier och i relationer. Dessa olika yttranden 
upplevs inte alltid av alla individer. Det finns många faktorer som påverkar det sexuella 
samspelet. Dessa faktorer uttrycks bland annat i form av biologiska, religiösa och 
kulturella faktorer (WHO, 2006). Enligt Hulter (2009) innebär sexualiteten många 
möjligheter. Det skapar möjlighet för fortplantning, förenar individer och utgör en grund 
för bildning av familj samt en grund för samhällets fortlevnad. Sexualiteten kan uppfattas 
som en värdefull del av livet. En individs självkänsla står i förhållande till upplevelsen av 
att ha en sexuell roll och en könsroll. Det är värdefullt för att både kunna ge och få kärlek.  
  
God sexuell hälsa definieras av WHO (2006) som ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, 
mentalt och socialt välbefinnande i förhållandet till sexualitet. Det krävs en positiv och 
respektfull inställning till sexualitet och sexuella relationer för god sexuell hälsa och det är 
viktigt att ha möjlighet till njutningsfulla sexuella relationer fria från våld, tvång och 
diskriminering. För att sexuell hälsa ska uppnås och underhållas måste individens sexuella 
rättigheter respekteras och skyddas (WHO, 2006). 
 
Emotionella förändringar 
 
Enligt Sarkar et. al (2015) upplever cirka 23 procent av patienter som drabbas av cancer 
någon form av ångest och rädsla. Ångesten som uppstår är relaterad till både psykiska och 
fysiska behov. Det uppstår frågor om existensen och hur cancern kommer att påverka det 
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dagliga livet och framtiden. Vanliga frågor som uppkommer är till exempel; “Hur kommer 
framtiden att se ut?”, “Kommer jag att kunna skaffa barn?”, “Kommer jag att överleva?” 
samt “Vad händer om cancern kommer tillbaka?”. Det resulterar i att vårdbehovet blir 
större och vården bör fokusera på den enskilda individen (Sarkar et al., 2015). Många som 
lever med gynekologisk cancer drabbas av depression och har svårt att tänka positivt. Det 
finns en rädsla att kroppen ska ta skada fysiskt eller att det ska vara smärtsamt att 
genomföra samlag. Det är även vanligt att sexlusten uteblir på grund av stress, oro och 
rädsla (Roland, Rodriguez, Patterson, Rees & Trivers, 2013).  
 
De patienter som upplever flertalet fysiska förändringar har svårt att behålla en fysisk 
kontakt individuellt samt med sin partner och upplever låg sexuell lust och aktivitet 
(Roland et al., 2013). Enligt Mellon, Kershaw, Northouse & Freeman-Gibb (2007) är 
partnern till individen som överlevt cancer orolig för att hon ska insjukna i cancer igen. Det 
är en stressad situation för båda i relationen och partnern upplever sig vara otillräcklig i 
situationer där individen som insjuknat i cancer känner sig sårbar. Sexuella förändringar 
påverkar inte bara individen utan även dess levnadspartner (Mellon et al., 2007). Hulter 
(2009) beskriver att ett cancerbesked drabbar båda i en relation och skuldkänslorna som 
uppstår hos båda parter komplicerar relationen samt kommunikationen och försvårar den 
sexuella relationen. Under den första tiden efter cancerbeskedet kan sexlusten avta och 
paret fokuserar på att hantera det svåra cancerbeskedet.  
 
Existentiella frågor  
 
Existentiella frågor är vanligt förekommande hos patienter med gynekologisk cancer 
(Sarkar et al., 2015). Vid besked om att leva med en kronisk sjukdom kan känslan av att 
livet ”stannar upp” förekomma och livssituationen kan plötsligt bli förändrad (Dahlberg & 
Segesten, 2010). När kroppen förändras innebär det en förändring i existensen och synen 
på livet. Att drabbas av en kronisk sjukdom leder till förändringar och då kan ångest och 
rädsla upplevas. Dessa förändringar påverkar inte enbart en utsatt kroppsdel utan hela 
existensen (Dahlberg et al., 2008; Dahlberg, 2014). Att som kvinna få diagnosen 
gynekologisk cancer skapar många förändringar i livet under en kort tid och en känsla av 
rädsla inför framtiden samt vilka konsekvenser det kan ge (Rooth, 2013).  

Levd kropp 
 
Dahlberg, Todres & Galvin (2008) förklarar att människan inte bara ska ses som ett objekt 
utan har en existentiell frihet och gör val som är meningsfulla (Dahlberg et al., 2008). Hall 
och Graubæck (2012) beskriver om upplevelsen av kroppen, det handlar om hur 
människan både har en kropp och är en kropp. De menar att när människan är frisk och i en 
naturlig miljö glöms den objektiva kroppen bort och den subjektiva kroppen är i fokus. I ett 
avslappnat möte är det emotionella och själsliga i fokus. Vid sjukdom kommer kroppen 
automatiskt i fokus och den subjektiva kroppen förbises. Kroppen levs inifrån och utifrån 
samtidigt och det är viktigt med balans (Hall & Graubæck, 2012). Den levda kroppen är 
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tyst när livet är som vanligt, men vardagen behöver inte förändras mycket för att den levda 
kroppen ska göra sig påmind. Hur kvinnor upplever att kroppen förändras är viktigt att ta 
hänsyn till för att kunna ge god omvårdnad (Blomqvist, 2012). Vid behandling av 
gynekologisk cancer kan kroppen förändras plötsligt genom till exempel bukbesvär, 
buksmärta, urinträngningar, hormonrubbningar och minskad sexlust. Kvinnor som drabbas 
får acceptera de fysiska förändringar som blir och samtal är ett sätt att skapa möjlighet att 
bearbeta och acceptera förändringarna (Hellström, 2015). 

Sjuksköterskans ansvar och förhållningssätt  
 
Kommunikation och information 
 
Definitionen av kommunikation innebär överföring av information mellan två eller fler 
individer. Kommunikation skapar möjlighet att ta kontakt med varandra och det är viktigt 
att vara flexibel för att kommunikationen ska bli individanpassad. Genom kommunikation 
kan god kunskap och goda relationer skapas (Light och Mcnaughton, 2014). Information är 
ett begrepp som definieras av ett innehåll bestående av fakta eller som ett sätt att 
kommunicera mellan två eller fler parter. Information strävar efter att förtydliga vad som 
ska ske och varför. Den överförbara informationen ska vara individanpassad (Tingström, 
2009).  Samtal och information är viktigt vid undersökning av sexuella förändringar och en 
lyssnande hållning hos sjuksköterskor är viktigt. Öppna frågor kan leda till att kvinnor 
själva får bestämma vad de vill samtala om och utifrån det kan de få hjälp med sina 
förändringar (Hellström, 2015). I Patientlagen står det att patienten ska få information om; 
sitt hälsotillstånd, de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, 
hjälpmedel som finns, när han eller hon kan förväntas få vård, det förväntade vård- och 
behandlingsförloppet, risker för komplikationer och biverkningar, eftervård samt metoder 
för att förebygga sjukdom eller skada (SFS 2014:821).  

Förhållningssätt vid samtal om sexualitet 
 
Olsson, Berglund, Larsson och Ahlin (2011) beskriver att flertalet sjuksköterskor upplever 
det som obekvämt att prata om patientens sexualitet och flertalet tycker att det är läkarens 
ansvar eftersom den professionen har huvudansvaret för vården. Vanliga missuppfattningar 
är att; patienter som har en partner; är av äldre ålder; är av motsatt kön eller patienter som 
aktivt behandlas inte har behov av samtala om sin sexualitet. Flertalet sjuksköterskor 
upplever att de inte har kunskap att tala om ett så känslig ämne och de är rädda att 
förolämpa eller genera sina patienter. Om sjuksköterskor använder samtalsämnen såsom 
relationer, närhet och känslor för att inleda samtalet kan patienten lyfta ämnet sexualitet på 
egen hand. Sjuksköterskor saknar lokaler att föra dessa samtal i samt en mer kontinuerlig 
kontakt med sina patienter (Olsson et al., 2011).  

Hälso- och sjukvårdspersonal upplever att sexualitet är svårt att samtala om för att det är 
personligt, privat och ämnet sexualitet kan skapa obekväma situationer för både personal 
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och patient. Personal som vågar föra ett samtal om sexualitet upptäcker att det är ett 
önskvärt samtalsämne och det är uppskattat när det förs på tal. Den största anledningen till 
att samtal om sexualitet uteblir uppges vara bristen på utbildning inom ämnet samt 
tidsbrist. Sjuksköterskor vill framstå som kompetenta men är rädda för att inte kunna ge 
tillfredsställande svar. De som vågar samtala om sexualitet upplever att de får ett ökat 
självförtroende genom att kunna tillgodose samtliga behov hos sina patienter (Ussher et al., 
2013). 

Enligt Southard och Keller (2009) finns det hjälpmedel som kan ses som guider när det 
kommer till att föra en konversation, göra bedömningar och ge råd inom ämnet sexualitet. 
PLISSIT-modellen är en modell som kan ge sjuksköterskor stöd i att samtala om intima 
besvär, det förutsätter dock att sjuksköterskor har djupare kunskap om ämnet.  

P - Permission (tillåtande hållning) 

LI - Limited Information (sexualupplysning) 

SS - Specific Suggestions (sexualrådgivning) 

IT - Intensive Therapy (psykoterapi - sexualterapi)  

Sjuksköterskor bör först samtala om sexualitet på en nivå anpassad efter kvinnors 
individuella behov. Det ska innebära en patientcentrerad vård och det är viktigt att ställa 
öppna frågor så att kvinnor själva får förklara sina besvär, sedan kan sjuksköterskor ge den 
information som behövs. Vid behov kan kvinnor få stöd från vidareutbildad sjuksköterska, 
kurator eller sexolog för att få fördjupad kunskap och möjlighet till regelbunden kontakt. 
Genom att använda en modell som denna får kvinnor med gynekologisk cancer 
information om förväntade biverkningar och besvär och det förebygger oro och psykisk 
ohälsa (Southard & Keller, 2009). 

VIPS-modellen är en modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. VIPS 
står för; Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet. Modellen ses som ett stöd till 
sjuksköterskor för att kunna beskriva omvårdnad och förstärka deras analytiska kunnande. 
Under sökordet sexualitet/reproduktion ska det bland annat dokumenteras om 
gynekologisk/obstetrisk status, samlevnad och vilka förväntningar individen har. En 
anledning till att det brister i dokumentationen om sexualitet är att sjuksköterskor anser att 
de är svårt att inkludera frågor om sexualitet vid bedömning av en individ (Ehnfors, 
Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013).  
 

Den vårdande rollen 
 
Vårdaren definieras som den som utför en vårdande handling i samspel med patienten. För 
att en patient ska uppleva välbefinnande och stärka hälsoprocessen är det viktigt att det 
finns en relation mellan parterna. Det vårdande mötet sker genom utbyte av information 
och som sjuksköterska är det viktigt att bära på ett professionellt engagemang för att lindra 
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lidandet och skapa trygghet. Omvårdnadens mål är att främja patientens hälsa och 
välbefinnande, förebygga ohälsa, lindra lidande och främja ett värdigt slut på livet. 
Patientperspektivet uppger en värdegrund för vårdandet. Det handlar om att ta hänsyn till 
människors värdighet, integritet, sårbarhet och självbestämmande. Människan ska bemötas 
individuellt och ses som unik. Sjukdom, kroppsliga förändringar och ohälsa kan påverka 
vardagen och vårdandet ska alltid utgå ifrån en helhetssyn (Dahlberg och Segesten, 2010). 
 För att ge vård utifrån ett helhetsperspektiv bör frågor om sexlivet och eventuella 
förändringar tas upp i anamnes av sjuksköterskor (Hellström, 2015). Patientens 
hälsoprocess ska stärkas och stödjas av sjuksköterskor i varje möte och det är viktigt att 
patienten är i fokus (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). 

Sjuksköterskans inflytande på hälsa och välbefinnande 
 
Sjuksköterskors förhållningssätt innefattar att främja patienters hälsa och välbefinnande. 
Det kan ske i form av stöd och information för att främja en hälsosam livsstil. Det är också 
viktigt att som sjuksköterska lindra lidande och förebygga sjukdom. Vid svår sjukdom ska 
sjuksköterskor sträva efter att stödja och stärka individens hälsoprocess, inte bara se till det 
sjuka utan även se till det friska för att patienter ska kunna uppnå en känsla av mening och 
hopp. Människor har olika syn på livet och vad som är viktigt, en individ kan uppnå en 
känsla av hälsa och välbefinnande i tillvaron trots sin sjukdom (Dahlberg & Segesten, 
2010; Dahlberg, 2014). Om en patient har problem som upplevs privata är det betydande 
att vara öppen och följsam som sjuksköterska och det är av största vikt att visa respekt för 
situationen. Genom att låta kvinnor berätta om sina problem kan de ofta själva berätta 
vilken hjälp de söker. Att våga ställa de frågor som kan upplevas obekväma kan vara svårt 
men genom att börja med att ställa frågor som handlar om lust, upphetsning eller 
tillfredsställelse så kan sjuksköterskor förstå situationen ur kvinnors perspektiv och därmed 
ge patientcentrerad vård. Då ges en möjlighet för patienten att finna mening och hopp i 
svåra situationer (Hellström, 2015).  

Vårdmiljön framställs utifrån både objektiva och subjektiva upplevelser. En av vårdens 
viktigaste uppgifter är att skapa en omgivning där helande och läkande styrkor främjas hos 
patienten. God omvårdnad ges i en trygg och gästvänlig miljö. Omgivningens utformning 
och innehåll är en viktig del i läkningsprocessen hos patienten. Det är i vårdmiljön som 
sjuksköterskor samtalar med patienter om deras problem och funderingar. Därför är det 
viktigt som sjuksköterska att använda miljön som ett hjälpmedel i att planera 
omvårdnadsåtgärder och utförande av dessa. Vårdmiljön ska anpassas med hänsyn till 
patientens behov samt öppna upp till samtal för att skapa förutsättningar för patientens 
hälsa och välbefinnande (Edvardsson & Wijk, 2009).  

Cancer 
 
Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 elakartade tumörsjukdomar och är den ledande 
dödsorsaken globalt. Förekomsten av att drabbas ökar på grund av den globala tillväxten 
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samtidigt som människor numera lever längre. Det ökar också på grund av ökad förekomst 
av riskfaktorer exempelvis rökning, fysisk inaktivitet och övervikt (Torre et al., 2015). 
 

Gynekologisk cancer 
 
De tre vanligaste cancerformerna i underlivet är livmoderkroppscancer, äggstockscancer 
samt livmoderhalscancer (Socialstyrelsen, 2013a).  

Globalt drabbas varje år fler än 500 000 kvinnor av livmoderhalscancer. 
Livmoderhalscancer är den näst vanligaste kvinnliga cancerformen och varje dag utförs 
cellprovskontroller för att förebygga sjukdomen. Cellprov är en gynekologisk kontroll där 
lösa celler från livmoderhalsen tas upp med en liten spatel och sedan undersöks i 
mikroskop. Detta görs för att cellförändringar ska upptäckas i tid. Symtom vid 
livmoderhalscancer uppkommer sällan och därför är cellprovsundersökningarna väldigt 
viktiga (Shepherd, 2012).  

Äggstockscancer drabbar omkring 750 stycken kvinnor i Sverige årligen och insjuknandet 
sker oftast över 40 års ålder (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). Det är få 
symtom vid äggstockscancer och många gånger upptäcks dem inte förrän väldigt långt in i 
sjukdomsprocessen. Symtom såsom buksmärtor, svullnad, smärta vid samlag, spontana 
menstruationsblödningar och påverkan på urin- samt tarmfunktionen kan förekomma. 
Oftast behandlas sjukdomen med operation följt av cytostatikabehandling (Rooth, 2013).  

Livmoderkroppscancer skiljer sig ifrån de två andra cancerformerna för att den främst 
drabbar kvinnor som har passerat klimakteriet. Det är en typ av cancer som oftast upptäcks 
i god tid då det vanligaste symtomet är vaginal blödning och då brukar de flesta uppsöka 
vård på grund av oro. Symtom såsom smärta i rygg och bäcken, förstorad livmoder samt 
påverkan på urinfunktionen kan förekomma. Behandling innebär oftast att livmodern 
opereras bort genom en så kallad hysterektomi och det kan kombineras med 
cytostatikabehandling (Porter, 2002). 
 

Behandlingar och fysiska biverkningar 
 
Att drabbas av cancer innebär stora förändringar, både fysiskt och psykiskt. 
Behandlingarna är aggressiva och leder till att kroppen förändras på flera sätt. Förändringar 
som uppstår i samband med cancersjukdom samt behandling kan påverka en människas 
sexualitet och sexuella hälsa avsevärt. Det finns ett flertal behandlingar som kan tillämpas 
vid behandling av gynekologisk cancer. Vilken behandling som används beror på vilken 
cancerform det är, vilket stadium sjukdomen befinner sig i och vilken typ av cancerceller 
som tumören består av (Jensen, 2007).  
 
Kirurgisk behandling innebär att drabbad vävnad opereras bort och biverkningarna efter en 
operation beror på hur intensiv operationen är och hur mycket av den gynekologiska 
vävnaden som opereras bort. Komplikationer som kan uppstå efter kirurgisk behandling; 
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minskad blodtillförsel till vagina, påverkan på slemhinnor i underlivet, nedsatt känsel i 
underlivet, förkortad slida, påverkan på förmågan att få orgasm samt påverkan på urin- och 
avföringsfunktionen. Det är vanligt att kvinnor som opererar bort livmoder och äggstockar 
kommer i klimakteriet tidigare och då kan symtom som svettningar, blodvallningar, torra 
och sköra slemhinnor i underlivet samt humörsvängningar uppstå (Jensen, 2007).  
 
Strålningsbehandling är aktuellt i kombination med kirurgi eller när kirurgi inte är möjligt. 
Vid gynekologisk cancer kan strålbehandlingen vara extern eller vaginal. Extern 
strålbehandling kan ge biverkningar som diarré, aptitlöshet och trötthet. Biverkningar av 
vaginal behandling är torra och sköra slemhinnor samt urinträngningar (Shepherd, 2012).  
 
Cytostatikabehandling ges sällan på egen hand utan kombineras ofta med kirurgi. 
Cytostatika är ett läkemedel som angriper celldelningen i cellerna. Det ges oftast 
intravenöst och vanliga biverkningar är illamående, håravfall, benmärgsskador, allergiska 
reaktioner och ett tillfälligt försvagat immunförsvar (Ericson & Ericson, 2013). Under 
behandlingsperioden kan det uppstå biverkningar som gör att den sexuella lusten avtar och 
slemhinnorna i underlivet kan vara sköra. Cytostatikabehandlingen påverkar ofta kvinnors 
självkänsla då utseendet påverkas av behandlingen (Jensen, 2007). 

PROBLEMFORMULERING 
 
Att som kvinna drabbas av gynekologisk cancer innebär en stor förändring i livssituationen 
och upplevelsen som kvinna relaterat till sin sexualitet. Sexualiteten är en viktig aspekt vid 
gynekologisk cancer och dialogen om sexualitet och sexuell hälsa mellan sjuksköterska 
och patient bör uppmärksammas och beaktas. Det är ett problem för många kvinnor att 
personal undviker att samtala om dessa viktiga ämnen. För att sjuksköterskor ska kunna ge 
god vård är det viktigt att utgå från ett patientperspektiv och få kunskap om hur kvinnor 
upplever kommunikationen om sexualitet i vården vid gynekologisk cancer. Det är viktigt 
att uppmärksamma detta problem för att skapa förståelse och för att det ska ske en 
förändring inom vården. Skapas inte kunskap om kvinnors upplevelse av kommunikation 
relaterat till deras sexualitet vid gynekologisk cancer kan kvinnor bli lidande av 
skamkänslor, depression, ensamhet och osäkerheten som det innebär att inte känna sig 
trygg i sin egen kropp.  

SYFTE 
 
Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva kvinnors upplevelse av kommunikation 
om sexualitet i vården vid gynekologisk cancer.  
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METOD 
 
Denna studie är en litteraturöversikt med en kvalitativ metod som ansats. Friberg (2012a) 
beskriver att litteraturöversikt är en modell som med fördel kan användas när målet med 
studien är att kartlägga kunskapen inom ett visst område (Friberg, 2012a). För att se modell 
för arbetsgången vid litteraturöversikt, se bilaga 2. Kvalitativ forskning innebär att 
människors erfarenheter, behov, förväntningar eller upplevelser inom ett särskilt område 
fördjupas och är i fokus (Segesten, 2012). Det genomfördes ingen avgränsning mellan 
kvalitativa och kvantitativa studier vid datainsamling då Friberg (2012a) beskriver att en 
litteraturöversikt tillåter båda metoderna.   
 
Urval 
 
Urvalet av studier var inriktat på kvinnliga patienter mellan åldrarna 25-75 år som drabbats 
av en gynekologisk cancerform. Det blev en variation av åldrar bland de deltagande på 
grund av att de gynekologiska cancerformerna som valts att användas i studien drabbar 
kvinnor inom olika faser i livet. Det gjorde att det blev en utvidgad mängd data och 
upplevelserna kan variera beroende på ålder och var deltagaren befinner sig i livet. 
Artiklarna som valdes till denna litteraturöversikt var skrivna på engelska och från 
publikationsår 2000-2015. I denna litteraturöversikt valdes artiklar som var peer reviewed 
för att säkerställa god vetenskaplig kvalité på artiklarna som användes i uppsatsen. 
Östlundh (2012) beskriver att Peer reviewed innebär att forskare har granskat kvalitén på 
studien som gjorts.  
 

Datainsamling 
 
Data samlades in genom sökning av vetenskapliga artiklar med information om hur 
kvinnor med gynekologisk cancer upplever kommunikationen om sin sexualitet och 
sexuella hälsa i vården. Vid sökningen användes databasen CINAHL. Enligt Willman, 
Stoltz & Bahtsevani (2011) är CINAHL den största databasen för ämnet omvårdnad och 
hälsa och den används över hela världen (Willman et al., 2011). Sökorden som använts är 
relaterade till syftet för att kunna få en översikt av olika litteraturstudier kring ämnet. 
Cancer, Communication, Experience, Gynecological, Information, Nurse, Sexuality och 
Women är de sökorden som användes vid artikelsökningen. Det arbetades fram 
sökordskombinationer utefter det valda syftet. Trunkering i form av “*” och boolesk 
sökteknik i form av AND tillämpades för att möjliggöra en effektiv sökning. Sökningen 
sammanställdes genom en sökningsöversikt (se bilaga 1). Östlundh (2012) beskriver att 
trunkering är en markering som används för att samla samtliga böjningsformer av ett ord i 
databaserna. Den booleska söktekniken innebär att söktermer såsom AND och OR används 
för att behålla sambandet mellan valda ord. 
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Urvalet inleddes med att titlarna på artiklarna lästes för att anlägga ett helikopterperspektiv 
och för att få ett helhetsgrepp utifrån de lästa artiklarnas sammanfattningar. Om en artikel 
upplevdes relevant till det valda syftet lästes hela artikeln. Artiklarnas kvalité bedömdes 
utifrån Fribergs (2012) mall om kvalitetsgranskning som baseras på låg, medel och hög 
kvalité. Detta för att identifiera om artiklarna hade undersökt det fenomen som valts att 
studera. De artiklar som inte svarade på minst tio frågor ur mallen exkluderades på grund 
av låg kvalité och levde därför inte upp till en tillräckligt hög kvalité för att inkluderas i 
studien (se bilaga 3). Slutligen användes 11 artiklar, både kvalitativa och kvantitativa. 
Artiklarna som använts redovisas i en artikelöversikt i form av en tabell (se bilaga 4). Det 
har skett en sekundärsökning då tre väsentliga artiklar har påträffats i de valda artiklarnas 
referenslistor och dessa är inte medräknade i antalet artiklar i bilaga 1. Sekundärsökning 
gjordes för att undvika att förbise relevanta artiklar och enligt Östlundh (2012) är 
sekundärsökning bra för att hitta artiklar som är relevanta till det valda syftet. Genom att 
läsa referenslistor i artiklar kan författare effektivisera informationssökningen.   
 

Analys 
 
Analysen av artiklarna baserades på Fribergs (2012b) metod för analys av artiklar i en 
litteraturöversikt. Det innebar att data som samlats in analyserades genom att varje enskild 
artikel har lästs upprepade gånger för att få ett helhetsperspektiv och en djupare förståelse. 
Allt material i artiklarna lästes noggrant flera gånger och fokus låg på artiklarnas resultat. 
Artiklarna som valdes för analys översattes från engelska till svenska och varje enskild 
artikel sammanfattades utifrån likheter och skillnader. Sammanställningen av artiklarna 
delades in i likheter och skillnader utifrån studiernas tillvägagångssätt och resultat genom 
färgsortering i Word. Färgsorteringen gjorde att författarna till studien arbetade fram tre 
teman som skapade studiens resultat och som besvarade studiens syfte.  

Etiska överväganden 
 
Det vetenskapliga värdet i artiklarna ökar om de har tillstånd från en etisk kommitté eller 
på annat sätt visar att det genomförts noggranna etiska överväganden (Wallengren & 
Henricson, 2012). Det är viktigt att deltagare i en studie försäkras om anonymitet och att 
deras integritet skyddas. Deltagarna ska få information om studiens syfte, hur studien ska 
gå till väga samt varför den utförs (SFS 2007:1068; Socialstyrelsen, 2013b). Artiklarna 
som användes i denna studie var etisk prövade och godkända av en etisk kommitté. När en 
litteraturöversikt genomförs finns det en risk för selektivt urval, vilket innebär att 
författarna väljer studier som stödjer deras synvinkel (Friberg, 2012b). För att undvika 
detta var det viktigt för författarna att följa urvalskriterierna i studien. Det var även viktigt 
för författarna att ta sin egen förförståelse i beaktande då båda två själva upplevt brister på 
kommunikation om sexualitet inom vården, dock inte relaterat till gynekologisk cancer. 
Båda författarna har upplevt att sexualitet och sexuell hälsa utelämnas vid anamnesupptag 
och uppföljning.  
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RESULTAT 
 
Resultatet i detta examensarbete delas in i tre teman som beskriver hur kvinnor upplever 
kommunikationen kring sexualitet vid gynekologisk cancer; När kommunikationen brister, 
Skillnader i behov av information och Vårdmiljöns påverkan på kommunikationen.  

När kommunikationen brister 

Att drabbas av gynekologisk cancer innebär stora förändringar både fysiskt och psykiskt 
och kvinnor beskriver att det är genererande att ta upp privata upplevelser med 
vårdpersonal. Det är brist på information och kommunikation om sexualitet både under och 
efter behandling av gynekologisk cancer. Det saknas information om de konsekvenser som 
kan uppkomma efter behandling av gynekologisk cancer, till exempel att drabbas i förtid 
av klimakteriet, nedsatt sexlust och torra slemhinnor och hur detta sedan kan bli ett 
problem för sexlivet. Under behandling saknas även information från sjuksköterskor 
relaterat till vad som kommer att hända med kroppen och hur den kommer att förändras 
efter behandling alternativt operation samt hur det kan påverka sexlivet (Sekse, Råheim & 
Gjengedal, 2013; Sekse, Råheim & Gjengedal, 2015). 

Kvinnor upplever att de har ett behov av att prata om de kroppsliga förändringar som skett 
efter att ha behandlats för gynekologisk cancer men att det är svårt att ta initiativ till det på 
egen hand. De anser att det är vårdpersonalens ansvar att ta initiativ till dialog om 
sexualitet på grund av att kvinnor skäms över sina sexuella förändringar. Kvinnor 
beskriver att det tog flera år efter avslutad behandling innan de hade en första dialog med 
personal i vården angående sex-relaterade frågor och de utmaningar som de haft efter 
gynekologisk cancer. Kvinnor upplever att en första dialog kring detta ämne bör komma 
tidigare för att undvika osäkerhet och skamkänslor hos de kvinnor som drabbats (Ekwall, 
Ternestedt & Sorbe, 2003; Sekse et al., 2013; Sekse et al., 2015). 
 
Kvinnor upplever att det är vanligt att känna sig ensam i processen av att hantera 
förändringar relaterat till sexualitet och intimitet. Kvinnor upplever ignorans från 
sjuksköterskor och anser att det är sjuksköterskors ansvar att genom stöd finnas tillgänglig 
genom behandlingsprocessen för att kvinnor ska förstå och hitta acceptans om de sexuella 
förändringar som kom att uppstå. Bristen på information och upplevd ignorans från 
sjuksköterskor leder till skamkänslor som resulterar i en känsla av ensamhet. En kvinnas 
sexualitet och de förändringar som kan uppstå är ett känsligt ämne att prata om, men att 
ignorera ämnet och ge korta svar skapar inte möjlighet till de djupa samtal som behövs 
med de kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer (Wilmoth, Hatmaker-Flanigan, 
LaLoggia & Nixon, 2011; Sekse et al., 2015).  
 
Sexualitet och intimitet betyder olika för alla människor och har olika stor betydelse i 
vardagen. På grund av att bristfällig kommunikation angående symtom och förändringar 
som kan uppstå vid gynekologisk cancer upplever kvinnor en stor oro över att till exempel 
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sexlusten har försvunnit och de förstår inte varför det har förändrats (Stead, Fallowfield, 
Selby & Brown, 2007). Kvinnor beskriver en undran över när det skulle vara möjligt ha 
samlag igen och flertalet avstår att ha samlag på grund av att de saknar kunskap om det kan 
vara skadligt på något sätt eller om det kan hända något under samlaget som kan ha en 
negativ påverkan på kroppen. De beskriver även att de inte har fått möjlighet att prata om 
de konsekvenser som kan uppstå eller deras känslor kring att det sker förändringar relaterat 
till deras sexualitet och intimitet (Stead et al., 2007; Wilmoth et al., 2011). Kvinnor 
beskriver att det är otillräcklig information kring komplikationerna, vad som sker i 
kroppen efter behandling och vad de kan och inte kan göra vid sexuella och fysiska 
aktiviteter. Informationen behövs för att inte skapa ytterligare oro. Att ha gynekologisk 
cancer innebär rädsla, oro och många existentiella frågor (Burns, Costello, Woolley & 
Davidsson, 2007; Wilmoth et al., 2011). 
 

Skillnader i behov av information 
 
Fertila kvinnor upplever att det saknas information kring de komplikationer som kan 
uppstå efter behandling. En viktig aspekt som saknas i informationen fertila kvinnor får är 
information om klimakteriet i för tidig ålder, vad det innebär och varför det uppkommer. 
På grund av saknad av dialog om sexualitet och funderingar relaterat till detta upplever 
kvinnor som har en partner att de har kommit till en förståelse angående deras sexuella och 
kroppsliga förändringar på egen hand, utan att samtala med någon i vården. Utan sin 
partner hade de varit ensamma i en kamp som är svår att acceptera och det behövs någon 
att prata med när livet upplevs som svårt. De får hitta sin egen väg utan vägledning och de 
får acceptera sina kroppsliga förändringar samt konsekvenser som uppstår i sexlivet (Burns 
et al., 2007; Rasmusson & Thomé, 2008; Sekse et al., 2015).  
 
De kvinnor som lever i en relation beskriver att partnern i förhållandet känner sig besviken 
på grund av bristen på information relaterat till de förändringar som kan uppstå. Det sker 
förändringar i deras sexliv som de inte är förberedda på. Par som upplever att de lever i en 
nära relation kan ha svårt att samtala med varandra om intimitet och därför kan det kännas 
bra för paret om de får informationen samtidigt. Att få information om sjukdom och 
biverkningar tillsammans med sin partner anses viktigt för att minimera risken för negativa 
konsekvenser i relationen. Kvinnor som lever i en relation upplever att det hade varit 
värdefullt om partnern i relationen var delaktig i en dialog med sjuksköterska och att dessa 
samtal skulle vara möjliga att ha vid återbesöken då partnern ofta är med som stöd vid 
dessa besök (Burns et al., 2007; Rasmusson & Thomé, 2008; Sekse et al., 2015). 
 
Kvinnor i fertil ålder beskriver att de är sårbara då det brister i informationen. 
Sjuksköterskor har inga samtal med drabbade kvinnor om fertilitet, graviditet eller vad 
behandling kan innebära för framtiden. Kvinnor anser att de är i behov av 
rekommendationer samt information om hur de ska gå tillväga vad gäller fertilitet och 
möjlighet att bli gravid (Lloyd, Briggs, Kane, Jeyarajah & Shepherd, 2014). Fertila kvinnor 
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upplever att det är brist på information om vad behandlingen har för påverkan på 
fertiliteten och de anser att de bör läggas större vikt på att ha en dialog mellan patient och 
sjuksköterska över vilka förutsättningar de har för att kunna bli gravida efter avslutad 
behandling. De kvinnor som tidigt uttrycker en önskan om att få barn får mer information 
om påverkan på fertilitet vid behandling än de som inte blir tillfrågade om sina 
framtidsplaner (Armuand et al., 2012). Att få information i form av statistik om graviditet 
bland kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer är en betydelsefull aspekt och det 
inger trygghet. Andra kvinnors positiva upplevelser av att bli gravida inger kvinnor som 
har svårigheter att bli gravida en känsla av hopp (Lloyd et al., 2014). 
 
Kvinnor över 65 år som har vuxna barn, är i ett förhållande sedan många år eller som är 
änklingar menar att för dem är det inte lika viktigt att ha en dialog relaterat till sin 
sexualitet på grund av att de inte är lika sexuellt aktiva som de varit tidigare. De beskriver 
att de har ett större behov av den fysiska beröringen än själva samlaget. Kvinnor upplever 
att stress över sin sexualitet och kvinnlighet inte är lika viktig som stressen över de 
fysiologiska faktorer som uppstår. Till exempel att tappa håret eller den trötthet som 
påverkar vardagen, dessa faktorer anses vara viktigare att ha en dialog om. Alla har inte 
behov av en dialog om sexualitet men de upplever att även i de fall när någon är sexuellt 
inaktiv eller inte har en partner för tillfället så anser de att sjuksköterskor ska ställa frågan 
för att få information om hur de upplever sin situation. Det tyder på att sjuksköterskor har 
ett intresse och ser det som en viktig del i behandlingsprocessen. Att ställa frågor kring 
sexualitet och reproduktion anses vara viktigt oavsett om personen är i en relation eller 
inte. Många kvinnor har fortfarande sexuella behov som de vill tillfredsställa och då är 
informationen om förändringar lika viktig (Wilmoth et al., 2011). 
 

Vårdmiljöns påverkan på kommunikation 
 
Kvinnor upplever sjuksköterskor som stressade och de vill inte ha ett samtal om deras 
intima förändringar eller frågor relaterat till deras sexliv när det upplevs som att personalen 
inte har tid att samtala. De vill inte prata under stress utan tycker att det skulle bli 
obekvämt för båda parter (Rasmusson & Thomé, 2008). Kvinnor beskriver att miljön de 
befinner sig i har stor inverkan på dialogen om sexualitet. De menar att det ska vara en 
inbjudande miljö där de känner sig bekväma och kan slappna av vid dialog, särskilt viktigt 
när det handlar om ett känsligt ämne. Vårdmiljön anses vara mindre inbjudande och 
uppfattas som kal och opersonlig (Burns et al., 2007). Enligt kvinnor ska sjuksköterskor i 
sin professionella roll vara tillgänglig, en person som går att anförtro sig till, kunna ge svar 
på frågor samt bedöma vilken information som behövs beroende på var de är i 
sjukdomsprocessen. Bristen på detta leder till ouppfyllda förväntningar och krav som 
kvinnor tycker är en betydelsefull aspekt i tillfrisknandet (Lloyd et al., 2014). God 
kommunikation och stöd från vårdpersonal är centralt för att behålla en positiv självbild i 
den svåra process som kvinnor går igenom men det är också betydelsefullt för 
tillfrisknandet (Ekwall, Ternestedt, Sorbe & Graneheim, 2011). 
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Återbesöken uppfattas som opersonliga och avsaknad av empati. Kvinnor upplever att det 
är brist på kontinuitet för att de vårdas av olika personer på olika sjukhus. De kvinnor som 
träffar samma personal känner sig mer självsäkra, bekväma och lugna med att prata om sin 
sexualitet och intimitet (Booth, Beaver, Kitchener, O´Neill & Farrell, 2004; Ekwall et al., 
2011; Lloyd et al., 2014). Kvinnor anser att om sjuksköterskor hade tagit initiativ till 
dialog under behandlingsprocessen så hade det funnits möjlighet att utveckla 
kommunikationen om sexuella förändringar vid kommande återbesök. Det skulle innebära 
ökad självsäkerhet hos kvinnor och om sjuksköterskor ställer en inbjudande fråga relaterat 
till kvinnors sexualitet, upplever kvinnor att de själva kan ta initiativ till dialog vid nästa 
möte. Kvinnor upplever att det är värdefullt att samtala om ett sådant känsligt ämne 
(Ekwall et al., 2003). 
 
Eftersom sexualitet upplevs som ett känsligt och privat ämne att diskutera är det viktigt att 
sjuksköterskor tar upp det på ett empatiskt sätt. Kvinnor upplever det som önskvärt att få 
ett samtal om sexualitet då de uppger att de har många frågor och är väldigt osäkra över 
vad de kan prata om med sjuksköterskor. De beskriver att det är individuellt när det är 
lämpligt att samtala om ämnet men de flesta kvinnor upplever att så länge samtalet är 
tryggt, sjuksköterskor lyssnar och visar respekt samt god kompetens så är inte tidpunkten 
för samtal relevant i sammanhanget (Rasmusson & Thomé, 2008; Ekwall et al., 2011; 
Sekse et al., 2013). Att ha ett inbjudande kroppsspråk som sjukvårdspersonal gör det lättare 
att prata om känsliga ämnen. När sjuksköterskor sitter nära och på samma nivå samt söker 
ögonkontakt tolkas det som inbjudande. Om sjuksköterskor däremot sitter bakom ett 
skrivbord och tittar på en dator upplevs det som svårtillgängligt (Ekwall et al., 2011). Det 
är flera kvinnor som upplever att de prioriteringar som hälso- och sjukvårdspersonalen 
arbetar utefter påverkar deras förtroende för personalen då det är svårt att få tid till ett 
privat samtal. Bristen på informationen angående främst sex, samlag eller sexualiteten gör 
att kvinnor känner sig oförberedda och osäkra på framtiden och försöker därför att söka 
information på internet och i böcker istället för att rådfråga personalen på avdelningen. Det 
är heller inte ovanligt att kvinnor söker sig till andra personer som varit med om samma 
situation (Booth et al., 2004; Rasmusson & Thomé, 2008).  
 
Det är viktigt att kvinnor i vården ses som unika och att de får en patientcentrerad vård. Att 
bli sedd som en unik person gör att de känner sig mer självsäkra och det kan minska ångest 
och oro. De kvinnor som har mer personal inblandad i sin vård upplever att det blir svårare 
för dem att involvera sig i vården och få vara delaktiga i besluten och de undviker även att 
ställa intima frågor. Det är viktigt att ha en god relation med personalen för att känna sig 
unik och kvinnor upplever sig som unika om det är ett mindre antal sjukvårdspersonal 
involverad i deras vård. Det gör att relationerna blir bättre och kvinnor upplever då att 
vården blir anpassad på individnivå. Kunskapen de får i dessa fall gör även att de blir 
involverade i vården och i de beslut som togs. Kvinnor önskar få en djupare kunskap om 
sjukdomen de drabbats av, relevant behandling samt vad det kan ha för effekt på kroppen. 
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Den typen av kunskap skapar en trygghet och en känsla av kontroll över sin situation. 
Kvinnor belyser vikten av att sjuksköterskor ska ligga steget före i behandlingsprocessen 
och genom god kommunikation förbereda dem om framtiden och vad som kan förändras 
eller om det är något som behandlingen inte påverkar. De eftersträvar att vårdpersonalen 
ska ta upp en dialog för att främja hopp och skapa trygghet mellan dem och deras partner 
(Ekwall et al., 2011; Ekwall et al., 2003). De kvinnor som tidigt i processen blir tilldelad en 
kontaktsjuksköterska upplever mindre oro, ångest och därmed minskad risk för att drabbas 
av depression. De fick ett kontaktnummer som de kan ringa när de oroar sig för något eller 
har en fråga. Det gör att det skapas goda relationer och de får stöd och information när de 
behövs. De kvinnor som inte har möjlighet till en sådan kontakt har mer oro, ångest, 
upplever ensamhet och många lider ofta av depression till följd av det. De har ett ökat 
behov av att känna trygghet, få stöd och information av kompetent personal (Booth et al., 
2004). 
 

Resultatsammanfattning  
 
Resultatet visar att informationen angående sexualitet och intimitet upplevs som bristfällig 
för kvinnor som drabbas av gynekologisk cancer. Att drabbas innebär förändringar både 
fysiskt och psykiskt och det är viktigt att kvinnor får det stöd dem behöver i vården. Samtal 
om hur sexualiteten kan påverkas och förändras bör vara en självklarhet vid gynekologisk 
cancer och kvinnor upplever att det bör komma tidigare i behandlingsprocessen. Genom att 
de inte får sina vårdbehov tillgodosedda upplever många kvinnor en känsla av ensamhet, 
de menar att de har svårt att förstå de fysiska förändringar som sker och då skapas oro och 
ångest som leder till ytterligare isolering. Känslan av att bli sedd som unik och att vården 
är patientcentrerad gör att kvinnor får ökat självförtroende och då minskar oro och ångest. 
När vården är utformad individuellt kan goda relationer skapas med sjuksköterskor och då 
är det möjligt för kvinnor att våga fråga på egen hand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 
En litteraturöversikt enligt Friberg (2012) genomfördes och syftet med denna studie var att 
beskriva kvinnors upplevelse av kommunikation om sexualitet i vården vid gynekologisk 
cancer. Databasen CINAHL användes vid artikelsökningen då Willman et al. (2011) 
beskriver att det är en av de största databaserna för ämnet omvårdnad och hälsa och den 
används flitigt över hela världen (Willman et al., 2011). Fördelen med att använt fler 
databaser skulle vara att fler relevanta artiklar kunde hittats som besvarar studiens syfte. 
Dock ansåg författarna att databasen som användes var tillräcklig för att besvara syftet.  

Sekundärsökning gjordes då Östlundh (2012) anser att det är en effektiv metod att använda 
sig av för att få ett bra slutresultat och för att effektivisera sin sökning (Östlundh, 2012). 
Sekundärsökningen hade en positiv inverkan till studien då det hittades relevanta artiklar 
samt att artikelsökningen sparade tid då författarna hittade artiklar i de valda artiklarnas 
referenslista. Den tiden användes till att analysera artiklarna på ett systematiskt och 
effektivt sätt. Författarna sparade även tid genom att inte behöva göra ytterligare sökningar 
i CINAHL. Det användes ett flertal olika sökord och i form av olika kombinationer. Det är 
möjligt att de hade upptäckts fler relevanta artiklar vid utökat antal sökord. Samtliga 
artiklar har granskats med Fribergs (2012b) kvalitetsgranskning (se bilaga 3) och efter det 
bedömdes kvalitén på artiklarna i artikeltabellen (se bilaga 4) med medel eller hög och det 
var författarna som tog ställning till kvalitén i artiklarna. Författarna hade begränsad 
erfarenhet av kvalitetsgranskning och det kan ha påverkat granskningen och därmed 
resultatet. Samtliga artiklar som använts i studien är skrivna på engelska och det ökade 
risken för feltolkning samt felaktig översättning. Därför var upprepad läsning och 
noggrann översättning av stor vikt. 

Det användes inga geografiska exklutionskriterier i studien. Artiklarna som användes i 
studien var från Sverige, Norge, England, USA och Irland. För att få ett aktuellt resultat 
med den senaste forskningen är den äldsta artikeln 13 år gammal. Eftersom författarna ville 
ha ett aktuellt resultat sågs inga nackdelar med att avgränsa sökningen. Det fanns en oro att 
en sådan tidsavgränsad sökning hade kunnat göra urvalet smalt och att det inte skulle 
finnas artiklar som baserades på det fenomenet i aktuell tid, det var dock aldrig ett 
problem. Författarna upplevde att det fanns aktuell forskning om det valda fenomenet och 
ansåg att det var en fördel att ha artiklar med ursprung från olika länder. Det gav ett 
bredare resultat med infallsvinklar om hur fenomenet upplevdes från olika länder och då 
går det att se om det finns likheter och skillnader beroende på vilken kultur landet hade. 

Innan påbörjan av analys av data reflekterade författarna först enskilt och sedan 
tillsammans över deras förförståelse om det valda fenomenet. Enligt Priebe och Landström 
(2013) är det viktigt att vara medveten om sin förförståelse för att det inte ska påverka 
analysen och därmed resultatet (Priebe och Landström, 2012). Författarna till denna studie 
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upplevde att deras förförståelse för kvinnors behov av kommunikation som drabbats av 
gynekologisk cancer inte var omfattande nog för att ha påverkat resultatet.   

Resultatet består av tio kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel. Författarnas fokus var 
de upplevda erfarenheterna hos kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer och därför 
var den kvalitativa forskningen mer relevant för syftet. Den gav svar på vilka brister som 
fanns i kommunikation och information från vårdpersonal. Samtliga artiklar var utifrån ett 
patientperspektiv och visade tydligt kvinnors upplevelser. Författarna valde att utföra 
studien med ett patientperspektiv för att få öka kunskap om vad kvinnor önskar att 
kommunikationen relaterat till deras sexualitet och sexuella hälsa ska innehålla.  

Författarna till studien valde att göra en litteraturstudie för att det kändes relevant till syftet 
och för att få ett brett perspektiv över fenomenet som studerats med hjälp av vetenskapliga 
artiklar. En intervjustudie hade inneburit många etiska hinder och författarna ansåg att det 
inte fanns tid till den typ av studie då de innefattar fler delmoment. Eftersom detta arbete 
innefattade studier från flera olika länder ansåg författarna att en intervjustudie hade gett 
ett liknande resultat som detta resultat gjorde. Innan litteraturöversikten valdes som metod 
söktes självbiografier och bloggar utifrån syftet. På grund av brist på självbiografier och 
bloggar relaterade till syftet uteslöts de metoderna tidigt i processen.  
 
För att konstatera vetenskaplig kvalité i en kvantitativ design används validitet och 
reliabilitet (Wallengren & Henricsson, 2012). Validitet innebär att instrumentet som 
används mäter det som ska mätas och instrumentet bör vara anpassat för det som ska 
mätas. Om en studie får samma resultat vid varje mätning, innebär det att studien har en 
hög reliabilitet och validitet (Gunnarsson & Billhult, 2012). För att konstatera god 
vetenskaplig kvalité i en kvalitativ design används termerna trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet. Överförbarhet, även kallat generalisbarhet, innebär att 
resultatet är möjligt att tillämpa utanför studien och därmed ska kunna tillämpas hos alla 
människor och situationer (Priebe & Landström, 2012).  
 
De artiklar som författarna valde att använda i studien hade medel och hög kvalité och 
artiklarna har granskats upprepade gånger för att kontrollera att de använder dessa termer 
och fyller kraven som dem innefattar. De etiska överväganden som tagits stor hänsyn till i 
valet av vetenskapliga artiklar stärker pålitligheten i examensarbetet. Resultatet byggde på 
upplevda erfarenheter av kvinnor från delar av västvärlden med europeisk kultur som 
drabbats av gynekologisk cancer. Resultatet visade hur kvinnors sexualitet har påverkats 
samt hur de upplevde kommunikationen i vården och därmed upplevde författarna att de 
har svarat på syftet i studien. Det kan tänkas en generalisering till andra grupper än kvinnor 
med gynekologisk cancer. Kvinnor som opererat underlivet av annan orsak eller kvinnor 
som lever med någon annan form av gynekologisk cancer som inte nämns i denna uppsats, 
behöver givetvis samtala om sexualitet och reproduktion vid inskrivning i vården och det 
är aktuellt inom alla åldersgrupper och kön, oavsett vilket problem individen söker för.  
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Resultatdiskussion 
	  
Författarna uppfattade innan studien påbörjades att bristen på kommunikation om 
sexualitet och sexuell hälsa fanns ute i olika vårdverksamheter och när resultatet framkom 
blev det bekräftat att kommunikation om sexualitet uteblir. I resultatet framkommer det att 
kommunikationen om kvinnors sexualitet är bristande och obefintlig. Det brister i 
kommunikationen även i andra länder och den utesluts inom alla åldrar. Resultatet kommer 
att diskuteras utifrån de tre teman som resultatet bygger på.  

Resultatet i temat När kommunikationen brister visar att det finns en saknad av 
information kring både behandlingar som kan bli aktuella och förändringar som kan uppstå 
vid gynekologiska cancerformer. Det framkommer att det finns ett behov och en saknad av 
kommunikation om sexualitet. Genom att inte ha någon kommunikation mellan parterna så 
leder det till att kvinnor med gynekologisk cancer inte blir delaktiga i sin egen vård. I 
resultatet framkommer det att det finns flera orsaker till att kommunikationen brister och 
kommunikationen baseras på utbyte av information mellan två eller fler parter. Dahlberg & 
Segesten (2010) menar att om patienten inte får vara delaktig i sin vård leder det till ett 
vårdlidande och patientens integritet kränks. McCabe (2004) beskriver att behovet av god 
kommunikation är vägen till en bra och tillförlitlig relation. När sjuksköterskor lyssnar och 
fokuserar på patienten innebär det en patientcentrerad vård som slutligen leder till god 
kommunikation. För att nå en patientcentrerad vård krävs god kommunikation och ett bra 
bemötande. Det krävs både tid, intresse och ett empatiskt förhållningssätt från 
sjuksköterskor för att en passande kommunikation ska ske (McCabe, 2004). I resultatet 
framkom det att kvinnor som har regelbunden kontakt med samma sjuksköterska upplevde 
mindre psykisk ohälsa och har mindre oro och ångest än de kvinnor som inte har någon 
kontaktsjuksköterska. Southard och Keller (2009) bekräftar att kvinnor vill ha en 
regelbunden kontakt med vårdpersonal för de olika funderingar som uppstår vid 
gynekologisk cancer. Kvinnor upplevde det som önskvärt att sjuksköterskor är trygga i sin 
yrkesroll och vågar fråga de obekväma frågorna (Southard & Keller, 2009).  

Att föra en dialog om sexualitet ansågs vara obekvämt hos både kvinnor och 
sjuksköterskor. För att underlätta kommunikationen kan användning av samtalsmodeller 
stärka sjuksköterskors självförtroende i att samtala om känsliga ämnen. Det kan även förse 
kvinnor med viktigt information om behandling och biverkningar relaterat till deras 
sexualitet (Southard & Keller, 2009; Kaplan & Pacelli, 2011). Det kan vara bra för 
sjuksköterskor att använda de hjälpmedel som finns för att våga lyfta ämnet i samtal 
(Kaplan och Pacelli, 2011). Genom att använda sig av hjälpmedel som tillexempel 
PLISSIT och VIPS modellen, kan sjuksköterskor på ett enklare sätt bjuda in kvinnor till 
samtal om ett ämne som är privat och som upplevdes obekvämt från båda parter. Enligt 
Southard och Keller (2009) kan PLISSIT ses som en guide i att föra en konversation, göra 
bedömningar och ge råd inom ämnet sexualitet. De första två stegen i PLISSIT-modellen 
kan sjuksköterskor använda sig av för att få en överblick av individens sexualitet och de 
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öppnar upp till samtal om individens sexuella hälsa (Kaplan & Pacelli, 2011). Att använda 
sig av VIPS-modellen gör att sjuksköterskor på ett enklare sätt kan formulera sig och få 
vägledning i vad ingår under varje enskilt sökord. På detta sätt är det enklare att samtala 
om det som är relevant för den enskilda individen. Det är ytterst viktigt att sjuksköterskor 
påtalar och dokumenterar de problem eller funderingar kring sexualitet och reproduktion 
som individen har, för att kunna ge patientcentrerad omvårdnad (Ehnfors, Ehrenberg & 
Thorell-Ekstrand, 2013).  

Resultatet i temat skillnader i behov av kommunikation visar att kvinnor upplevde 
förändringar och funderingar kring sin existens vid gynekologisk cancer. Funderingar som 
uppstod är hur framtiden kommer att se ut, kommer de få några barn och om den 
gynekologiska cancern kommer att komma tillbaka. Enligt Dahlberg (2014) är det 
vårdarens roll att stödja och finnas där för patienter som är i behov av att känna mening 
och finna hopp när de drabbats av en sjukdom som förändrar tillvaron. Fokus läggs på att 
förstå sjukdomen, dock bör fokus vara på att se hela människan och människan ska vara i 
fokus. Det är viktigt att inte bara fokusera på sjukdomen utan hela människan och 
människans existens. Det är utifrån den levda kroppen som individen kan känna 
välbefinnande trots sin sjukdom och då är det viktigt att sjuksköterskor finns där genom att 
stärka och stödja patienten i sin situation (Dahlberg, 2014).  

Vid gynekologisk cancer är upplevelsen av situationen individuell och det skiljer sig i vad 
kvinnor vill ha för information och vad kommunikationen bör fokusera på. Yngre kvinnor 
ansåg att kommunikationen ska inriktas på information angående fertilitet och om det finns 
någon chans att bli gravid i framtiden. Det var även viktigt att partnern i förhållandet inte 
glöms bort, utan att sjuksköterskor bjuder in till ett samtal som involverar båda parter i 
relationen. Att fokusera på båda individer gör att båda bär på kunskap om sjukdomen men 
också vilka förändringar som kan uppstå och påverka sexlivet samt intimiteten. Om 
kvinnor får information om sexualitet och sexuell hälsa behöver de inte känna skuld eller 
skam över att sexlivet har eller kan förändrats då de har kunskap och förståelse om 
sjukdomens och behandlingens biverkningar. Om kommunikationen relaterat till 
sexualiteten involverar patienten men också partnern innebär att de inte känner sig 
ensamma i sin situation utan har någon att ventilera sin tankar och funderingar med.  

De kvinnor som är äldre ansåg att kommunikationen ska fokusera mer på den fysiska 
beröringen än själva samlaget och informationen ska baseras på de fysiologiska faktorer 
som uppstår efter behandling. På grund av att behovet av kommunikation kring sexualitet 
är olika bör sjuksköterskor fokusera på individanpassad kommunikation och vad patienten 
har för behov. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att om informationen är 
individanpassad ses patienten som unik och det kan leda till att patienten öppnar upp sig 
och det blir en tillförlitlig relation. Det är sjuksköterskors ansvar att göra vården 
individanpassad och ställa frågor som gör att patienten berättar om sina behov och besvär. 
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Då kan sjuksköterskan anpassa information och kommunikation utefter patientens 
perspektiv och få patienten att känna sig unik (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Southard och Keller (2009) beskriver att sjuksköterskor som tar ansvar för att skapa goda 
relationer bekräftar inte bara patienterna i deras livssituation och läkande utan får även ett 
ökat självförtroende själva av att hjälpa patienter med deras självkänsla (Southard & 
Keller, 2009). Trots att sjuksköterskor inte lyfter kommunikationen om sexualitet menar de 
att det ändå är ett ansvar som profession och en del av omvårdnaden. Skulle sjuksköterskor 
få träning i att samtala om sexuell hälsa så kan det leda till att sjuksköterskor känner sig 
mer bekväma att samtala med patienter om ett sådant känsligt och privat ämne. Om 
sjuksköterskor inte fokuserar på sexualitet som en normal del av individens existens 
kommer sexuella komplikationer och funderingar förbli olösta (Saunamäki, Andersson & 
Engström, 2009).  

Resultatet i temat vårdmiljöns påverkan på kommunikationen visar att kvinnor blev lidande 
av den prioritering som finns i vården. Sjuksköterskor har inte tid att kommunicera och 
skapa goda relationer med kvinnor i vården och det blir ett stort problem för att ämnen som 
upplevs privata och intima får inte utrymme i vården. Enligt Kaplan & Pacelli (2011) är en 
av anledningarna till att kommunikationen om sexualitet överlag brister är att både kvinnor 
och sjuksköterskor anser att den andra partnern ska ta initiativ till dialog. Sjuksköterskor 
menar att de känner sig obekväma i situationen när de ska informera och ha en dialog om 
kvinnors sexualitet och dess förändringar på sexlivet vid gynekologisk cancer. De menar 
att de inte vill förolämpa eller “trampa någon på tårna”, då alla kvinnor har olika syn på sin 
sexualitet och individuella sexuella behov. Kvinnor belyste att det inte fanns någon tid att 
ha ett sådant privat samtal och sjuksköterskor instämmer. Det fanns inte tillräckligt med tid 
för att ha ett sådant djupt samtal som det kräver men som önskas (Kaplan & Pacelli, 2011).  

Konklusion 
 
Kvinnor i vården med gynekologisk cancer får inte vård utifrån ett helhetsperspektiv när 
sexualitet utelämnas. Detta examensarbete visar att kvinnor vårdas för sina fysiska besvär 
som uppkommit av sjukdomen men de får inte tillräckligt med information för att kunna 
leva ett sexuellt tillfredsställande liv efter behandling. Det innefattar i allra högsta grad 
bristen på kommunikation i vården. Genom att kvinnor inte får chansen att samtala om de 
intima besvär de upplever relaterat till sin sexualitet, på egen hand eller med partner, 
skapas känslor av skuld och skam. Det kan leda till oro, ångest och depression. 
Sjuksköterskor bör uppmärksamma dessa funderingar i tid och förklara de fysiologiska 
förändringar som blir, hur det går att förebygga eller hur det går att acceptera att leva med 
dem. Kvinnor får ingen möjlighet att förstå vad som händer i deras kroppar och det 
påverkar hela deras livsvärld. Resultatet av studien gynnar inte bara oss blivande 
sjuksköterskor och sjuksköterskor verksamma i vården utan det är också gynnsamt för 
kvinnor i vården att det uppmärksammas för att få patientcentrerad vård.  
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Kliniska implikationer  
 
Resultatet i detta examensarbete visar att kvinnor saknar samtal om sexualitet och sexuell 
hälsa. Sjuksköterskor bör identifiera individuellt varför de upplever svårigheter i att 
samtala om sexualitet och sexuell hälsa med sina patienter. De bör också identifiera vad de 
kan göra för att förändra det beteendet samt vilka modeller som finns och vilka som kan 
passa dem. Det är även viktigt att aktivt jobba för en vårdmiljö som är trivsam och där det 
finns tid att skapa goda relationer. Då blir det inte lika svårt för patienter att samtala om de 
intima besvär som de upplever. Författarna till detta examensarbete skulle vilja se mer 
undervisning om kommunikation relaterat till sexualitet på Högskolan. Det vore önskvärt 
att ha fler föreläsningar om sexualitet och sexuell hälsa samt övningar där det finns 
möjlighet att öva samtal med varandra för att det ska bli en naturlig del i varje ny 
sjuksköterskas arbetssätt. Det är vårt ansvar som sjuksköterskor att sexualiteten talas om 
vid möte med patienter i vården och därmed ses som en del av patientens livsvärld. Det 
vore av stort intresse att se fortsatt forskning genom intervjustudier med sjuksköterskor 
som är aktiva i vårdmiljö. Det skulle förändra vården avsevärt om ämnet lyfts ute i 
verksamheter och sjuksköterskor kan förklara orsaken till de uteblivna samtalen och varför 
vårdpersonal idag brister i att kommunicera om sexualitet och sexuell hälsa. 
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perspektiv 

Syftet var att undersöka 
kvinnors sexualitet efter 
behandling för 
Livmoderhals 
cancer.  

Kvalitativ 
fenomenologisk 
metod baserad på 
intervjuer med 13 
kvinnor.  

Resultatet visar att 
de kvinnorna inte 
får information om 
biverkningar av 
behandling och hur 
de påverkar 
kvinnornas 
sexualitet i 
framtiden. De med 
partner vill ha 
dialog om 
sexualitet vid 
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ska uppnå 
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B-M. & Sorbe, B.  
Tidskrift:  
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Patient- 
perspektiv 

Syftet var att ta reda på 
vad kvinnor som 
drabbats av 
gynekologisk cancer 
tyckte var viktigt i deras 
möten och dialog med 
hälso- och sjukvården. 
 

En kvalitativ 
intervjustudie 
utfördes med 14 
kvinnor som var 
diagnostiserade 
med 
gynekologisk 
cancer. 

Vården bör vara 
individuellt 
utformad och det 
var viktigt att goda 
relationer skapades 
med personalen för 
känslan av 
trygghet och för att 
få modet att 
samtala om 
intimitet och 
sexualitet. 
 

Personalen ska helst 
vara kompetent, 
tillgänglig och bra 
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vården. 
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for the first recurrence of ovarian 
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Tidskrift: European journal of 
oncology nursing.  
Årtal: 2011 
Land: Sverige 

Patient- 
perspektiv 

Syftet var att undersöka 
vad kvinnor med 
återkommande 
äggstockscancer 
uppfattar som viktigt i 
deras kommunikation 
med personal i hälso- 
och sjukvården. 
 

En kvalitativ 
intervjustudie 
utfördes med 12 
kvinnor som var i 
slutet av sin 
behandling.  

Resultatet visar att 
det är viktigt att 
personalen 
erbjuder varje 
kvinna möjligheten 
att vara delaktig i 
sin vård och att de 
förstår 
sjukdomsförloppet
. Kvinnorna ville 
bli sedda som 
individer och de 
ville ha möjlighet 
att samtala om 
ämnen som kan 
uppfattas som 
obekväma. 
 

Personalen bör 
finnas tillgänglig 
och göra det möjligt 
för kvinnorna att 
förstå sin sjukdom. 
Det är viktigt att 
god information och 
kommunikation 
finns. Goda 
relationer skapas 
med ömsesidig 
respekt och då är 
det lättare att för 
kvinnorna att 
samtala om sina 
intima problem. 

Hög 

Titel: Women´s experience after a 
radical vaginal trachelectomy for 
early stage cervical cancer. A 
descriptive phenomenological 
study. 
Författare:  
Lloyd, P. Briggs, E. Kane, N. 
Jeyarajah, A. & Shepherd, J. 
Tidskrift: European Journal Of 
Oncology Nursing 
Årtal: 2014 
Land: England 

Patient- 
perspektiv 

Syftet är att utforska 
kvinnors upplevelser 
efter en radical vaginal 
trachelectomy, fokus på 
inverkan av hälsa 
speciellt fertilitet, 
sexualitet och 
upplevelsen av stöd från 
sjuksköterskor. 
 

Fenomenologisk 
metod baserad på 
intervjuer med 12 
kvinnor mellan 
åldrarna 29-45. 
 

Kvinnorna 
upplever brist på 
information 
gällande fertilitet 
och återbesöken 
upplevs som 
opersonliga med 
olika personal 
varje gång samt 
behovet av 
professionellt stöd 
anses vara viktigt.  

Behovet av dialog 
kring fertilitet är 
viktigt då flertal fått 
missfall och 
behöver speciellt 
information om 
fertilitet och hur de 
ska gå tillväga i 
framtiden. 
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Titel: Women´s wishes and need 
for knowledge concerning 
sexuality and relationships in 
connection with gynecological 
cancer disease. 
Författare: Rasmusson, E-M & 
Thomé, B. 
Tidskrift: Sexuality & Disability 
Årtal: 2008 
Land: Sverige 
 

Patient- 
perspektiv 

Syftet var att undersöka 
kvinnors önskningar 
och behov av kunskap 
om funderingar om 
sexualitet och relationer 
relaterat till 
gynekologisk cancer. 
 

Kvalitativ metod 
baserad på 
intervjuer med 11 
kvinnor som har 
behandlats för 
Livmoderhals-, 
Livmoderkropps- 
samt Äggstocks 
cancer. 

Bristen på 
information leder 
till att situationen 
blir svår att hantera 
och informationen 
söktes på internet. 
Kvinnorna anser 
att informationen 
skulle kommit från 
sjuksköterskorna 
istället för internet 
då de ledde till 
funderingar och 
följdfrågor. 

Att inkludera 
partnern i dialogen 
anses vara viktigt 
och de ses som 
självstärkande både 
för enskilda 
individen men 
också för relationen 
samt sexlivet.  
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Titel: Living in a changed femal 
body after Gynecological Cancer 
Författare: Sekse, R. Gjengedal, E. 
& Råheim, M. 
Tidskrift: Health care for women 
international. 
Årtal: 2013 
Land: Norge 

Patient- 
perspektiv 

Syftet var att beskriva 
upplevelsen av att leva i 
en förändrad kropp efter 
fem till sex år efter 
behandling av 
gynekologisk cancer.  

Fenomenologisk 
metod baserad på 
intervjuer med 16 
kvinnor.  

Flertal kvinnor 
upplever en tomhet 
i kroppen efter 
operativ 
behandling samt 
funderingar kring 
konsekvenser på 
sexlivet som följd 
och hur de saknar 
dialog om 
förändringar och 
påverkan på 
sexlivet. 

Om sjuksköterskor 
är uppmärksamma 
på kvinnornas 
behov leder till att 
kvinnorna kan 
acceptera sina 
kroppsliga 
förändringar och 
ger möjlighet till 
dialog och kan 
förebygga oro. 
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Titel: Shyness and openess - 
common ground for dialogue 
between health personnel and 
women about sexual and intimate 
issues after gynecological cancer 
Författare: Sekse, R. Råheim, M. 
& Gjengedal, E.  
Tidskrift: 
Health care for women 
international.  
Årtal: 2015 
Land: Norge 

Patient- 
perspektiv 

Syftet var att undersöka 
hur kvinnor som levt 
med gynekologisk 
cancer upplevde 
dialogen med 
vårdpersonalen relaterat 
till deras intimitet och 
sexualitet. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
metod baserad på 
16 intervjuer med 
kvinnor som gått 
igenom 
behandling för 
gynekologisk 
cancer.  

Både personal och 
kvinnor upplevde 
att det var svårt att 
samtala om 
problem relaterade 
till kvinnans 
sexualitet. 
Resultatet visar att 
det är viktigt att 
personalen vågar 
lyfta ämnet då det 
skulle hjälpa 
kvinnorna att 
hantera och 
acceptera sina 
förändringar.  

Blyghet var en 
genomgående 
känsla för många 
kvinnor och det är 
viktigt för dem att 
personalen vågar 
prata om sexualitet 
och intimitet innan 
känslan av blyghet 
övergår till 
skamkänslor. 
Kvinnorna kände 
sig sårade och 
kränkta av bristen 
på information och 
ville bli bättre 
bemötta. 

Hög 

Titel: Psychosexual function and 
impact of Gynecological cancer 
Författare: Stead, M. Fallowfield, 
L. Selby, P. & Brown, J. 
Tidskrift: Best practice & research 
clinical obstetrics and 
gynaecology. 
Årtal: 2007 
Land: England 

Patient- 
perspektiv 

Kvinnor upplever 
kroppsliga och 
emotionella 
förändringar utan att 
veta varför. Syftet är att 
få en ökad förståelse för 
hur Gynekologisk 
cancer påverkar 
sexualiteten och hur 
kvinnor upplever 
informationen kring 
sexualitet.  

Kvalitativ metod 
- intervjuer med 
15 kvinnor som 
drabbats av 
Äggstocks 
cancer.  

Kvinnor upplever 
brist på 
information om 
sexuella 
förändringar, de 
önskar att 
sjuksköterskorna 
tagit initiativ till 
dialog. Stora 
funderingar hur 
förändringar 
påverkar 
förhållandet.  

Dialog om 
sexualitet måste 
prioriteras då 
sexuella aktiviteter 
är en viktig 
komponent för 
kvalitén på livet och 
sjuksköterskorna 
bör uppmärksamma 
dessa samtal. 

Medel 



 
 

Titel: Ovarian cancer survivors: 
qualitative analysis of the symtom 
of sexuality.  
Författare: Wilmoth, M. C., 
Hatmaker-Flanigan, E., LaLoggia, 
V., & Nixon, T 
Tidskrift: Oncology Nursing 
Forum. 
Årtal: 2011 
Land: USA 

Patient- 
perspektiv 

Syftet var att få ökad 
förståelse för hur 
behandlingen påverkar 
kroppen till 
förändringar, hur de 
hanterar dessa 
förändringar och vilken 
information de skulle 
vilja ha från 
sjuksköterskor.  

Kvalitativ metod 
baserad på 
intervjuer med 13 
kvinnor som 
behandlats för 
äggstocks- 
cancer.  

Oavsett ålder 
upplever 
kvinnorna att 
behandlingen har 
stor inverkan på 
sexlivet samt att 
sjuksköterskorna 
undviker dialog 
om sexualitet trots 
att behovet av 
dialog visas vara 
stort. 
 

Majoriteten av de 
13 deltagande 
upplevde nedsatt 
information och 
dialog kring 
sexualitet och detta 
förekommer både 
innan, under och 
efter behandlingen 
men bör komma 
tidigare. 

Hög 

 


