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Introduktion: Gynekologisk cancer är ett samlingsbegrepp för de cancerformer som
drabbar kvinnans reproduktionsorgan. De olika cancerformerna har olika symtom och
härkomst och därför kan behandlingen skiljas. Behandlingarna kan ge en rad olika
biverkningar och konsekvenser vilket ger individuella erfarenheter. Syftet:
Litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med gynekologisk
cancer. Metod: Litteraturstudie grundad på Polit och Becks (2012) niostegsmodell med
induktiv ansats. Databaser som användes var CINAHL och PubMed. Artiklarna genomgick
en kritisk granskning. Tio kvalitativa artiklar gick igenom kvalitetsgranskningen och
svarade mot studiens syfte. Resultat: Resultatet delades in i tre huvudteman: leva med
förändringar, inre kamp mot känslomässigt kaos och personlig utveckling. Resultatet visar
att kvinnors erfarenheter baserades på de förändringar som de tvingades genomgå. Det
innebar att kvinnorna behövde anpassa sig vilket var en större utmaning än de kunde
föreställa sig. Slutsats: Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor hade både negativa och
positiva erfarenheter av gynekologisk cancer. De huvudsakliga erfarenheterna som
kvinnorna upplevt var leva med förändringar, kämpa mot ett känslomässigt kaos och
personlig utveckling.
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Bilaga 1. Artikelmatris

1. Introduktion
En av människans viktigaste värderingar är att inneha god hälsa. För att inneha god
hälsa behöver både kropp och själ må bra (Nordenfeldt 2007).
Enligt World Health Organization [WHO] (1948) definieras hälsa som; ”Hälsa är ett
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast
frånvaro av sjukdom och handikapp” (WHO 1948). Enligt Nordenfeldt (2007) kan
definitionen medföra problem då människor kan må bra men fortfarande lida av en
allvarlig sjukdom.
Nordenfeldt (2007) nämner det holistiska synsättet som har sin grund på hela
människan. Där ses hela människan och inte enskilda organ. Nordenfeldt’s (2007)
synsätt på hälsa kan liknas med hur Antonovsky (1993) beskriver hälsa. Antonovsky
(1993) beskriver hälsans ursprung, salutogenes, som en teoretisk utgångspunkt för ett
hälsofrämjande arbetssätt, där utgångspunkten utgörs av de av det som står för vad
som är friskt och vad som stärker hälsan. Det salutogena synsättet stödjer
friskfaktorer, exempelvis vår förmåga att anpassa oss och känsla av sammanhang
vilket i sin tur kan bidra till en förbättrad hälsa. KASAM är en teori från Antonovsky
(1993) och den innebär känsla av sammanhang. Enligt Antonovsky (1993) är
människan varken sjuk eller frisk, utan alla människor befinner sig någonstans mitt
emellan. Friskheten bestäms av KASAM som är indelad i tre delar:
Begriplighet – Känslan om vad som händer i världen, både inom och utanför
människan, är begriplig och som går att förutse. Förmågan att bedöma verkligheten.
Ökad begriplighet kan åstadkommas genom att bli förmedlad kunskap, få tydlig och
upprepande information samt föra öppna och ärliga konversationer med andra.
Hanterbarhet – Det innebär att de resurser som skall användas i olika situationer skall
finnas tillgängliga, även i vilken bredd en person kan hantera sina förmågor i olika
utmaningar. Förmågan att hantera och möta krav. Ökad hanterbarhet kan åstadkommas
genom att bli tillhandahållen lämpliga resurser som stöd, från till exempel
vårdpersonal. Vårdpersonal kan stötta personer till delaktighet och trygghet.
Meningsfullhet – Innebär de utmaningar som en person anser är värda att lägga energi
på. Ökad meningsfullhet kan uppnås genom att få motivation och uppmuntran från
någon.
Omvårdnad enligt Henderson (1978) innebär främst att hjälpa människor, friska som
sjuka. Det är viktigt för en sjuksköterska att inom omvårdnad ha förståelse för alla
typer av människor, såsom män och kvinnor, från spädbarn till äldre, de lärda och
okunniga, de rika och fattiga, samtliga nationaliteter och religioner samt människor i
relativt god hälsa, handikappade och de som är kritiskt sjuka och döende.
Omvårdnaden kräver därför en bred kompetens, där kompetensen hos sjuksköterskan
är att förstå de grundläggande behoven hos patienten. Behoven kan vara från att äta,
andas, vila sova till förflyttning och hygien. Patienterna får hjälp från sjuksköterskan
för att uppfylla deras behov eller göra deras liv så vanligt som möjligt. Sjuksköterskan
finns där för patienterna för att tillgodose de resurser som kan påverka hälsan.
Utförandet i omvårdnaden är för att hjälpa människor att bli så självständiga som
möjligt, så snart som möjligt (Henderson 1978). Svensk sjuksköterskeförening (2016)
beskriver att omvårdnaden handlar till stor del av lidande och välbefinnande. Det är
viktigt att lindra det lidandet som är möjligt att lindra för att inte orsaka ytterligare
sjukdom eller ohälsa hos en person.
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1.1 Lidande
Lidande är en upplevelse där en person möter något ont och ofrånkomligt som
påverkar eller stör balansen i livet (Arman och Rehnsfeldt 2006). Enligt Eriksson
(1994) uppnås hälsa genom att förenas med uthärdligt lidande. Uthärdligt lidande
innebär att nivån av lidande är hanterbart. Vid tillräckligt hög nivå av lidande blir
lidandet outhärdligt och kan få hälsan att brista. Lidande och hälsa hänger därför
samman och finns alltid i människans liv. Hur mycket människan upplever lidande och
hälsa beror på omständigheterna (Eriksson 1994).
Arman och Rehnsfeldt (2006) beskriver att lidande ofta är kopplat till något viktigt i
personens liv och uppstår många gånger vid sjukdom. Enligt Morse (2001) har
sjuksköterskan en viktig roll när en sjuk individ upplever lidande. Sjuksköterskan ska
vårda den lidande personen genom att ge den bekräftelse.
Enligt Morse (2001) samt Rehnsfeldt och Eriksson (2004) kan teorier beskriva
processen hur en människa upplever lidande. Likheten mellan teorierna är att de
beskriver lidande som en kamp som bearbetas i tre faser. Under den första fasen
hamnar personen i ett tillstånd där den förnekar sin situation. I det tillståndet upplever
personen ett dystert mörker där känslorna kopplas bort. Det är för att undvika
känslomässigt lidande som beror på att personen inte har någon insikt i det som har
hänt och hur det är kopplat till livet. I den andra fasen pendlar personen mellan
förnekelse och känslomässigt lidande (Morse 2001). För att omvandla oumbärligt
lidande till hanterbart lidande krävs det att personen känner gemenskap och
samhörighet med en extern mottagare för att kunna öppna upp sig och dela med sig av
känslor och tankar (Rehnsfeldt och Eriksson 2004). I den tredje fasen når personen ett
tillstånd där den inser och erkänner för sig själv vad som har hänt och finner hopp för
kommande framtid. Personen uppnår förståelse och lärdom utifrån det upplevda
lidandet och skapar en ny syn på sitt liv. Dessvärre kan kulturella och sociala hinder
stå i vägen vilket kan leda till att personen aldrig uppnår utveckling eller lindrat
lidande (Morse 2001).

1.2 Livserfarenhet
Enligt Kisiel (1993) är livserfarenhet ett vanligt förekommande begrepp med en
omfattande innebörd. Livserfarenhet beskrivs översiktligt som en samling av alla
upplevelser en person har varit med om under sin livstid. Upplevelserna kan vara
kopplade till fysiska, psykiska och sociala händelser. Livserfarenhet är kopplat till
insamlad kunskap och påverkar människans sätt att vara i nuet samt hur den reagerar
på framtida händelser. Enligt Benner & Wrube (1989) är det människans sätt att leva
och samla upplevelser som påverkar hur människan utvecklar sin personlighet.
Enligt en tidigare studie av Chio et al. (2008) är det vanligt att patienter upplever
psykologiskt lidande när de diagnostiseras med cancer. De upplever då cancer som en
livshotande sjukdom. Vanliga känslor som upplevs i samband med att leva med
obotlig cancer är rädsla, sorg och hopplöshet. De fysiska och psykiska smärtorna
patienterna upplever får de ofta att vilja dö en tidig död för att slippa lida, men
eftersom de inte vill lämna sin familj får de skuldkänslor. Hos patienter med obotlig
cancer har socialt stöd stor betydelse för att undvika psykologiskt lidande.
Enligt en nyligen utförd studie av Knox et al. (2016) upplever vuxna med cancer
lidande i form av ensamhet då de känner sig isolerade och övergivna. Flera beskriver
att de inte får tillräckligt med stöd, varken inom vården eller i sina personliga liv.
Många upplever att deras vänner inte kan ge de det stöd de behöver för att vännerna är
upptagna med sina egna liv. Ett flertal beskriver att de inte vill få stöd i form av att
prata med en psykolog men visar ändå att de upplever behov av att dela med sig av
sina tankar. Knox et al. (2016) beskriver att medelålders vuxna har svårt att finna
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mening på grund av sin ålder, livsfas och allvarliga diagnos. Yngre vuxna beskrivs
istället att de lättare finner mening beroende av sina framtida planer och mål.

1.3 Gynekologisk cancer
I Sverige drabbas omkring 3000 kvinnor av gynekologisk cancer varje år. Så många
som 2800 kvinnor drabbas av de vanligare cancerformerna som livmoderhalscancer,
äggstockscancer och endometriecancer. Cirka 200 kvinnor drabbas av de något
ovanligare formerna av gynekologisk cancer, som uppstår i kvinnans yttre könsorgan
(Cancerfonden 2015a). Enligt WHO (2016) har tidig upptäckt, korrekt diagnos samt
effektiv behandling hos cancerpatienter, en stor inverkan på överlevande och minskat
lidande. Framsteg inom behandling har ökat antalet överlevande men ändå finns det
risk för efterkommande biverkningar (Sekse-Tveit et al. 2014a).
Gynekologisk cancer är ett samlingsbegrepp för cancer i de kvinnliga
reproduktionsorganen. De tre vanligaste cancertyperna är cervixcancer,
livmoderhalscancer, ovariancancer, äggstockscancer och endometriecancer, cancer i
livmoderkroppen. Varje gynekologisk cancersjukdom är i sig unik, med olika symtom
och tecken, olika riskfaktorer och olika förebyggande åtgärder. Alla kvinnor har risk
för att drabbas av gynekologisk cancer och risken ökar med åldern (Yaman och Ayaz
2016).
För att upptäcka livmoderhalscancer i tidigt stadium blir kvinnor, i åldern 23-49, i
Sverige kallade till regelbundna cellprovskontroller vart tredje år, därefter vart femte
år. I Sverige har antal fall minskat med 67 % 1965 till 2005, vilket ses som ett resultat
av cellprovskontroller på kvinnor. Livmoderhalscancer drabbar främst de kvinnor som
väljer att inte undersökas. Vaccination mot livmoderhalscancer finns, dock är det inte
ett 100 procentigt skydd, därför uppmanas kvinnor, trots deras vaccination, att
regelbundet gå på cellprovtagning. Från och med 2012 i Sverige vaccineras flickor
mellan 10-12 år kostnadsfritt, samt även flickor födda 1993-1998 erbjuds gratis
vaccination (Folkhälsomyndigheten 2016).
Livmoderhalscancer, cervixcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor
internationellt sett. I Sverige drabbas cirka 450 kvinnor av livmoderhalscancer varje år
(Cancerfonden 2015a). Riskfaktorer är tidig sexuell debut, många sexuella partners,
antal partners före 20 års ålder, många graviditeter, rökning samt gynekologiska
infektioner. Cervixcancer är ovanligt hos kvinnor som inte ännu har fött barn och som
inte har varit sexuellt aktiva. Sexuellt överförda infektioner är en stor bidragande
faktor till cervixcancer (Wuerthner och Avila-Wallace 2016). Symtom så som smärta i
nedre buken, vaginala blödningar och dysparenui, smärta vid samlag, är vanligt vid
livmoderhalscancer (Mwaka et al. 2015).
Äggstockscancer, ovariancancer, är den 11:e vanligaste cancersjukdomen hos
kvinnor (Birmann et al. 2016) och i Sverige drabbas cirka 700 kvinnor av
äggstockscancer varje år (Cancerfonden 2015b). I de allra flesta fallen (cirka 90 %) är
tumörerna av malign karaktär och utgår från äggstockens skivepitel. Äggstockscancer
har högst dödlighet av samtliga cancerformer i de kvinnliga reproduktionsorganen på
grund av att diagnosen ställs oftast i ett sent stadium, då symtomen är liknande som
gastrointestinala problem. Kvinnorna utsätts då ofta av en feldiagnosering i början av
symtomen (Yong Shen et al. 2016; Guenther et al. 2012). Symtomen vid
äggstockscancer kan vara buksmärtor, postmenopausala blödningar, trötthet,
illamående och kräkningar, tarm-och urin dysfunktion samt aptitlöshet (Bankhead et
al. 2008).
Endometriecancer (corpuscancer) är den cancerform som uppstår i endometriet,
livmoderslemhinnans yttersta lager av epitel, och är kvinnans sjätte vanligaste
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cancersjukdom i Sverige (Cancerfonden 2013). Riskfaktorer som påverkar
endometriecancer är graviditet vid hög ålder, 40 år eller äldre, samt hög BMI. Även
fysisk inaktivitet påverkar (Birmann et al. 2016). De vanligaste symtomen är
blödningar och de som har en framskriden sjukdom kan ha symtom som buksmärtor,
känsla av uppblåsthet och tidig mättnadskänsla samt tarm- och urin dysfunktion
(Burke et al. 2014).

1.4 Behandling vid gynekologisk cancer
Cancerdiagnoser indelas i olika stadier, beroende på om cancern har spridit sig eller ej.
Beroende på vilket stadium cancer är i, väljs behandlingen därefter. Vid gynekologiska
cancersjukdomar kan patienten behandlas på olika sätt; medicinsk behandling, kirurgi
samt strålbehandling. Den medicinska behandlingen består av kemoterapi, cytostatika
och cellgifter, som är en läkemedelsbehandling som slår till mot samtliga celler som
har en snabb celldelning, som förhoppningsvis bromsar tumörcellernas tillväxt (SekseTveit et al. 2013; Peterson och Sorbe 2013). Vid kirurgi utförs en så kallad
hysterektomi, borttagning av livmoder, och vid vissa fall utförs även en bilateral
ooforektomi, borttagning av båda äggstockarna. Vid cancersjukdomar i senare stadium
kan kvinnor behandlas med kombination av kirurgi och cytostatika och strålbehandling
(Nilbert 2013; Sorbe 2013; Högberg 2013; Dahm-Kähler 2013).
De medicinska behandlingarna bär dessvärre med sig ett antal biverkningar.
Biverkningar under cytostatika behandling beror på olika faktorer hos patienten så som
allmäntillstånd, ålder, ärftlighet
och nutritionsstatus,
men även på
cytostatikapreparatets biverkningsprofil. De biverkningar som ofta framkommer bland
de flesta cytostatikapreparaten är håravfall, slemhinneskador, illamående, nedsatt
fertilitet och ökad risk för sekundär malignitet. Strålbehandlingens biverkningar är
relativt lika cytostatikan med exempelvis håravfall, slemhinneskador och nedsatt
fertilitet, men även gastrointestinala symtom kan uppstå här. Tarmreaktioner kan
komma redan efter en vecka. Senare symtom vid strålbehandling kan vara fibros,
lymfödem, muntorrhet, njurskador och lungpåverkan (Nilbert 2013). En annan
biverkan av kirurgi och strålbehandling vid gynekologisk cancer är lymfödem vid de
nedre extremiteterna (Beesley et al. 2007; Frumovitz et al. 2005). Dissektion av
lymfkörtlar är därför en vanlig behandling för dessa patienter. Lymfödem visar sig
vanligtvis inom de 12 första månaderna, och blir i de flesta fallen kroniska. Förutom
svullnad i de nedre extremiteterna är symtom som tunghetskänsla samt smärta i benen.
Dessa symtom kan kännas speciellt vid varmt väder och långa flygresor. Behandlingen
för dessa symtom är kompressionsplagg och massage (Beesley et al. 2007).
Efter behandling kan det uppkomma en rad konsekvenser. Harrington et al. (2010)
beskriver att depression är en vanlig konsekvens efter 18 månaders behandling och att
trötthet visar sig öka allt eftersom i behandlingen.

1.5 Omvårdnad vid gynekologisk cancer
I samband med gynekologisk cancer hos kvinnor behövs individuell anpassad
omvårdnad vilket innebär att sjuksköterskans roll blir betydelsefullt i sammanhanget.
Rchaidia et al. (2011) beskriver att en bra sjuksköterska besitter både personliga och
professionella egenskaper. De personliga egenskaperna innebär att vara respektfull och
visa att de är där för patienten medan de professionella egenskaperna syftas på
sjuksköterskans kompetens och kritiskt tänkande. Enligt Rchaidia et al. (2011)
beskriver patienter som behandlats för cancer att det som utmärker en bra
sjuksköterska kan delas in i tre kategorier, attityd, kunskap och färdigheter. Vad som är
viktigt med attityden beskrivs vara sjuksköterskans förmåga att kunna relatera till
patienten. Det innebär att sjuksköterskan respekterar patienten som individ samt
bekanta sig med patienten och dess anhöriga. Det beskrivs även att en viktig egenskap
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relaterat till sjuksköterskans attityd är att hålla det de lovar och ta ansvar för de misstag
de gör. Kunskapsmässigt beskrivs det att en bra sjuksköterska bör inneha god
kännedom om patientens sjukdom samt på ett tydligt vis föra dialog, finnas för
rådgivning och svara på patientens frågor. De egenskaper som rör erfarenhet beskrivs
vara sjuksköterskans förmåga att utföra de praktiska uppgifter som sjuksköterskan
ansvarar för. Genom att besitta de egenskaper som beskrivs i de tre kategorierna
upplever patienten sig mer bekväm, mindre deprimerad och mindre lidande vilket leder
till hopp, optimism och tillit mellan patient och sjuksköterskan (Rchaidia et al. 2011).
Sele (2003) beskriver att sjuksköterskans uppgift i samband med gynekologisk cancer
är att se till att kvinnan blir tillräckligt informerad om behandlingen och de
konsekvenser som väntar därefter. Informationen bör ske både genom muntlig och
skriftlig kommunikation för att ge kvinnan förståelse om situationen och därmed bli
mer förbered inför återhämtningsprocessen. Genom att ge tydlig information om vad
ingreppet kommer att innebära för framtiden, och upplysa om förebyggande åtgärder
kring konsekvenser underlättas återhämtningen för kvinnorna. Ett exempel på att
tydligt informera patienten är att illustrera med en bild vad i underlivet som ska tas
bort under operationen (Sele 2003). I samband med gynekologisk cancer är det viktigt
att sjuksköterskan får kvinnan att känna sig trygg och bekväm för att få kvinnan att
öppna upp sig vilket ger möjlighet till djupare samtal och stöttning. I vissa fall kan
patienten vara mycket känslosam vilket betyder att sjuksköterskan bör ta sig tid att
lyssna och visa förståelse. Det är viktigt att sjuksköterskan visar sig vara tillgänglig
och inbjudande så att patienten känner sig bekväm att ställa svåra och obekväma frågor
så som sexualitet. Inte minst bör sjuksköterskan även finnas där för rådgivning vilket
kan innebära att hjälpa kvinnan med peruk och kosmetik samt att ge råd om sexuella
problem (Sele 2003).

1.6 Problemformulering
En av människans viktigaste värderingar är att inneha god hälsa. För att inneha god
hälsa behöver både kropp och själ må bra. Nära anknutet till hälsa förekommer
lidande som människan måste förenas med för att uppnå god hälsa. Lidande och hälsa
hänger samman och finns alltid i människans liv. Hur mycket människan upplever
lidande och hälsa beror på omständigheterna. När en människa utsätts för en allvarlig
sjukdom förändras ofta omständigheterna. Gynekologisk cancer är en allvarlig
sjukdom som dessutom ur ett globalt perspektiv är av de vanligaste cancersjukdomarna
hos kvinnor. Behandlingen mot gynekologisk cancer bestäms utifrån vilket stadium
cancern befinner sig i. Dessvärre kan de olika behandlingsmetoderna medföra
varierande konsekvenser i form av biverkningar. Sjuksköterskan som vårdar patienter
med cancer bör inneha god kunskap, förståelse och en professionell attityd. Det är
viktigt att sjuksköterskan skapar en bra relation till patienten så den känner både
trygghet och tillit. Eftersom antalet överlevande kvinnor med gynekologisk cancer
ökar finns det behov av att kartlägga deras samlade upplevelser av sjukdomen. Denna
litteraturstudie skall ge förståelse om kvinnors erfarenheter av att leva med
gynekologisk cancer vilket möjliggör förbättringsarbete inom vården och därmed
främjad hälsa med ökad vårdkvalitet.

1.7 Syfte
Syftet med litteraturstudien är att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med
gynekologisk cancer.

2. Metod
Studien är genomförd som en systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. En
systematisk litteraturstudie innebär att en tydlig fråga besvaras genom att metodiskt,
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steg för steg, samla in, utvärdera och syntetisera vetenskaplig forskning utifrån
definierade kriterier, vilket ska resultera i sammanställd data med hög kvalitet och
trovärdighet (Forsberg och Wengström 2013). Se figur 1 som schematiskt illustrerar
niostegsmodellen som användes i arbetet (Polit och Beck 2012).
1. Formulering av
syfte.

2. Formulering av
sökstrategi. Val av
databas och sökord.

3. Insamling av
potentiellt
källmaterial.

6. Grundlig sortering
av läst källmaterial.

5. Grundlig läsning
av återstående
källmaterial.

4. Översiktlig
granskning av
relevans i
källmaterial.

7. Kritisk granskning
och sortering av
återstående
källmaterial.

8. Analys av
information och
formulering av teman.

9. Sammanfatta
resultat. Kritisk
summering.

Figur 1. Niostegsmodellen, schematisk sammanställning av processtegen i en litteraturstudie (Polit och
Beck 2012). Fritt översatt.

2.1 Litteratursökning
Steg 1. Utifrån niostegsmodellen formulerades ett syfte (Polit och Beck 2012).
Steg 2. För att samla data har sökningar utförts i databaserna CINAHL och Pubmed.
Anledningen till att CINAHL användes beror på att de har ett stort utbud av artiklar
inriktade på omvårdnad. Pubmed har används eftersom Forsberg och Wengström
(2013) beskriver det som en bred databas som täcker områdena omvårdnad och
medicin. Eftersom databaserna huvudsakligen innehåller artiklar skrivna på engelska
valdes det engelska sökord som baserade sig på studiens syfte. Följande sökord valdes
i samband med databassökningarna: Cervix Neoplasms/Uterine Cervical Neoplasms,
Endometrial Neoplasms, Ovarian Neoplasms, Genital Neoplasms Female och Life
Experiences.
Steg 3. Utifrån niostegsmodellen enligt Polit och Beck (2012) samlades data in genom
att utföra sökningar i databaserna med valda sökord. I CINAHL valdes sökorden som
Major Heading (MH) och i PubMed som Medical Subject Headings (MeSH). I tabell 1
beskrivs antal träffar i CINAHL för sökorden, både enskilt och i kombination med
varandra. I tabell 2 visas på samma sätt antal träffar i PubMed. Termen “AND”
användes i sökningarna med kombinerade sökord för att finna gemensamma artiklar
mellan olika sökningar och därmed täcka upp syftet. Siffror inom parentes anger antal
dubbletter för respektive sökning.

2.2 Inklusionskriterier
De artiklar som används i litteraturstudien var baserade på kvinnor som antingen har
eller har haft gynekologisk cancer. Åldern på kvinnorna som artiklarna var baserade
på var 18 år eller äldre. Vid datainsamlingen valdes det att inkludera artiklar som var
skrivna på svenska, norska, danska eller engelska. För att säkerställa hög kvalité
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insamlad data valdes det att endast inkludera vetenskapliga artiklar som genomgått
peer-review granskning.

2.3 Exklusionskriterier
Reviewartiklar och artiklar äldre än tio år exkluderades i datainsamlingen.
Tabell 1. Databassökning CINAHL
Sökord
Antal träffar

Urval 1

Urval 2

Urval 3

CINAHL
(MH) Cervix Neoplasms

2105

(1)
(MH) Endometrial

585

Neoplasms (2)
(MH) Ovarian Neoplasms

1437

(3)
(MH) Genital Neoplasms,

328

female (4)
(MH) Life Experiences (5)

3254

S1 AND S5

10

9 (1) ((1))

1

1

S2 AND S5

1

1

0

0

S3 AND S5

9

7 (1) ((1))

1

1

S4 AND S5

9

8

4

4

Totalt:

28

25

6

6

Interna dubbletter: (n)
Externa dubbletter: ((n))

Tabell 2. Databassökning PubMed
Sökord
Antal träffar

Urval 1

Urval 2

Urval 3

PubMed
[MeSH]

Uterine

Cervical

11078
10

Neoplasms (1)
[MeSH]

Endometrial

4994

[MeSH] Ovarian Neoplasms

1132

Neoplasms (2)
(3)
Genital Neoplasms, female

2517

(fritext) (4)
Life Experiences (fritext) (5)

18935

S1 AND S5

52

6 (1) ((1))

0

0

S2 AND S5

25

3

1

1

S3 AND S5

71

8 (1) ((1))

1

1

S4 AND S5

38

8 (1) ((1))

2

2

Totalt:

186

25

4

4

Interna dubbletter: (n)
Externa dubbletter: ((n))

2.3 Urval
Urval 1
Steg 4. I steg fyra primärgranskades samtliga 214 artiklar utifrån niostegsmodellen
(Polit och Beck 2012). Artiklarnas lämplighet och relevans i förhållande till studiens
syfte utvärderades genom att läsa artiklarnas titlar och abstrakt. De artiklar som inte
matchade studiens syfte exkluderades. Efter denna exkludering återstod 50 artiklar
(inklusive dubbletter), 25 stycken från CINAHL och 25 stycken från PubMed.
Urval 2
Steg 5 och 6. Efter primärgranskningen lästes de återstående artiklarna grundligt
igenom (Polit och Beck 2012). Artiklarnas metodavsnitt jämfördes med inklusionsoch exklusionskriterierna och artiklarnas resultat jämfördes med studiens syfte. De
artiklar som inte matchade studiens syfte eller som inte uppfyllde inklusions- och
exklusionskriterierna exkluderades från samlingen av data. Efter denna kontroll
återstod tio artiklar, sex från CINAHL och fyra från PubMed. Nämnvärt är att
artiklarna först granskades individuellt av respektive författarna och därefter
tillsammans för att säkerställa en opartisk bedömning.
Urval 3
Steg 7. För att säkerställa kvalitén hos de framtagna artiklarna sekundärgranskades
artiklarna noggrant med ett granskningsprotokoll enligt Polit och Beck (2012).
Samtliga utvalda artiklar var kvalitativa användes granskningsmallen “Guide to an
Overall Critique of a Qualitative Research Report” ur Polit och Beck (2012). Eftersom
samtliga artiklar bedömdes uppnå god kvalité utifrån samtliga kriterier återstod
slutligen tio artiklar redo för databearbetning.

2.4 Databearbetning
För att finna övergripande teman utfördes en analys av de framtagna artiklarna.
Processen innebär att artiklarnas innehåll kodas till mindre delar som sedan
syntetiseras på ett nytt sätt (Forsberg och Wengström 2013).
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Steg 8. Databearbetningen påbörjas genom att enskilt läsa artiklarna ett flertal gången
för att skapa en helhetsbild av respektive artikel. Sedan markerades de meningar och
ord i artiklarna som ansågs vara relaterade till syftet. I respektive artikel identifierades
teman som sammanfattade artikelns resultat. Sedan var det möjligt att jämföra
artiklarna och sortera teman som liknade varandra.
Grupperna som teman sorterats in i kallades därefter överteman. Sambandet mellan
överteman diskuterades mellan författarna och sammanställdes sedan till en
sammanhängande helhet bestående av huvudteman enligt Steg 9 i niostegsmodellen
(Polit och Beck 2012).

2.5 Forskningsetiska överväganden
Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör forskningsetiska överväganden göras i en
litteraturstudie och att dessa observeras innan litteraturstudien skall börjas. Det innebär
att artiklarna som är valda till studiens resultat skall vara granskade och fått tillstånd av
en etisk kommitté. Riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (2015) skall inte fusk och plagiat
förekomma, datan som används i studien skall inte fabriceras, plagieras eller stjälas.
Författarna till denna litteraturstudie har inte angett resultatet som sitt egna utan har
redovisat källan till information. För att visa det har korrekt källhänvisning använts.
Författarna har valt att främst använda sig utav primärkällor för att undvika eventuellt
felaktig data. För att minska risken för feltolkningar i studiens material har författarna
använt sig utav engelskt-svenskt lexikon.
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3. Resultat
Resultatet i denna litteraturstudie har baserat sig på innehållet från tio stycken
kvalitativa vetenskapliga artiklar som svarar mot studiens syfte. Artikelmatriser som
beskriver artiklarnas innehåll återfinns i bilaga 1. De teman som har identifierats
utifrån dessa artiklar är direkt kopplat till att belysa kvinnors erfarenheter av att leva
med gynekologisk cancer. Totalt sett har tre nära sammankopplade huvudteman
identifierats, leva med förändring, inre kamp mot känslomässigt kaos och personlig
utveckling. Varje huvudtema med tillhörande underliggande tema presenteras i figur 2.

Leva med förändringar:
- Tomhet
- Påverkad sexualitet
- Psykiska påfrestning

Inre kamp mot
känslomässigt kaos:
- Ångestgivande känslor
- Förnekande
- Behov av stöd
- Hopp

Personlig utveckling:
- Omprioritering
- Leva i nuet
- Tacksamhet

Figur 2. Huvudteman med tillhörande underliggande teman.

3.1 Leva med förändringar
Allt som hade med diagnosen och sjukdom att göra förändrade kvinnornas liv, på ett
eller annat sätt, både fysiskt och psykiskt. Flera kvinnor hade svårt att anpassa sig till
de förändringar som behandlingen orsakade då kvinnorna hade önskningar om att
återgå till det liv som de levde innan diagnosen.
3.1.1. Tomhet
Kvinnorna som har genomgått en hysterektomi kände en tomhet där livmodern har
suttit. De uttryckte sig som att det först och främst var en del av sig själv som var
borta, någonting inuti en, de kände sig inte kompletta. Kvinnor som hade barn hade det
lättare att anpassa sig till ett liv utan livmoder. Kvinnor som hade önskan om första
barn eller fler barn upplevde en stor förlust efter hysterektomin, då förmågan att få
egna biologiska barn försvann. Dessa kvinnor kände en stor förlust och en stor
livsförändring, de kände sig sårbara för sin förmögenhet att inte kunna få barn (SekseTveit et al. 2013). I en annan studie av Sekse-Tveit et al. (2010) beskrev kvinnorna att
de kände sig mindre kvinnlig efter operationen, att deras kvinnlighet försvann på
operationsbordet.
At first, I felt empty in here. There was a gap or a void inside me. My
intestines all seemed to have moved forward. They didn’t fall back into their
usual place. I wasn’t prepared for that. You could really feel that there was
something missing inside. (Sekse-Tveit et al. 2013, s 7)
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3.1.2. Påverkad sexualitet
För majoriteten av kvinnorna förändrades sexualiteten på ett negativt vis (Bilodeau och
Bouchard 2011; Sekse-Tveit et al. 2010; Akyüz et al. 2008; Rowlands et al. 2015;
Sekse-Tveit et al. 2013).
Kvinnorna beskrev den påverkade sexualiteten som en nedsatt sexlust, samt
svårigheter i samband med sexuell aktivitet. Det beskrevs genom att kvinnorna kände
sig trängre och torra i underlivet. (Sekse-Tveit et al. 2010; Bilodeau och Bouchard
2011; Rowlands et al 2015).
I en studie av Svekse-Tveit et al. (2013) upplevde kvinnor allt för mycket obehag vid
samlag. De berättade om att sexlivet idag inte är densamma som den var före
operationen och att sexlivet innan var fantastiskt. De berättade även att de kände sig
oförmögna att uttrycka sin kärlek i kroppsliga och intima sätt som innan diagnosen, det
berodde på osäkerhet och nedsatt sexlust.
God hälsa och att vara vid liv var viktigare än att ha ett sexuellt umgänge uttryckte sig
kvinnor. Medan några beskrev sin besvikelse på sin kommande framtid med minska
sexlust (Akyüz et al. 2008).
3.1.3. Psykiska påfrestningar
Kvinnor som fick diagnosen cancer kände sig både chockade och oförberedda över
beskedet (Akyüz et al 2008; Ding et al. 2015; Guenther et al. 2012; DellaRipa et al.
2015). Kvinnor som diagnostiserats var samtliga oförberedda att få ett sådant besked.
Det uppkom känslor så som frustration, stress och förvirring (Guenther et al. 2012;
DellaRipa et al. 2015).
Nedstämdheten tog över efter diagnosen. Flertalet kvinnor beskrev sig själva innan
diagnosen som väldigt framåtgående och öppna, men som nu istället kände sig nere
och frustrerade över varför just de drabbats av sjukdomen. Andra kvinnor berättade om
blandade känslomässiga reaktioner som bestod av ledsamhet, nedstämdhet och djup
ånger över att de väntat så länge med att träffa en läkare när symtomen kom
smygandes, men de hade fokus på sina nära och kära och satte sig själv i andra hand
(Ding et al. 2015).

3.2 Inre kamp mot känslomässigt kaos
En övergripande erfarenhet som kvinnor med gynekologisk cancer har upplevt är att
leva med ett känslomässigt kaos. Det visade sig att det känslomässiga kaoset handlade
om de känslor som gjorde att kvinnor pendlade mellan hopp och hopplöshet. För att
finna en framtid fylld av hopp och utan ångest krävdes en inre kamp där det handlade
om att föra en inre dialog kring det känslomässiga kaoset.
3.2.1 Ångestgivande känslor
Nydiagnostiserade kvinnors osäkerhet fick dem att pendla mellan hopp och
hopplöshet. Osäkerheten berodde på att det var oklart för kvinnorna hur cancern
påverkade deras liv (DellaRipa et al. 2015). Kvinnorna var osäkra vilka effekter
behandlingen skulle ge och om de skulle överleva (Guenther et al. 2012). Osäkerheten
berodde även på synliga tecken av cancern och att lyssna på andras historier om cancer
(Sekse-Tveit et al. 2013).
Kvinnor upplevde osäkerhet som följd av att känna att de inte hade kontroll. Brist på
information gjorde att vissa kvinnor blev oroliga att de inte fick den bästa
behandlingen (DellaRipa et al. 2015). Flera kvinnor berättade att de upplevde att de
inte hade någon kontroll eftersom läkaren inte kunde hjälpa dem med mer än vad som
redan gjort (Rowlands et al. 2015).
14

Osäkerheten om sitt tillstånd fick kvinnor att kämpa mot rädsla. De flesta kvinnor
kämpade med osäkerhet och rädsla när de inte var säkra på sin framtid (Guenther et al.
2012). Rädsla för återfall var orsaken till ångest (Rowlands et al. 2015). Rädsla för
återfall var kopplat till rädsla för döden (Guenther et al. 2012). Rädsla för återfall och
döden var något som tog mycket energi och kvinnorna trodde att det var något de fick
leva med för resten av sina liv (Sekse-Tveit et al. 2010).
Trots positiva provresultat efter behandling var vissa kvinnor alltid oroliga och
förbereda för återfall. Förberedelserna innebar att konstant leta efter tecken på kroppen
som verkade farliga. Kvinnor levde sina liv med beredskap genom att ständigt vara på
vakt om cancern skulle återkomma (Sekse-Tveit et al. 2010).
Fler kvinnor var inte bara rädda för att dö utan de var även rädda att missa stora
händelser så som skolavslutningar och giftermål i deras barns liv (Guenther et al.
2012). Flera kvinnor upplevde ångest av att behöva lämna sin familj om de dog
(Akyüz et al. 2008). Kvinnor beskrev att de var oroliga och hade skuldkänslor för att
de inte kunde ta hand om sina barn och föräldrar (Ding et al. 2015). Flera kvinnor
upplevde skuldkänslor när de lät familjemedlemmar göra sysslor i hemmet åt dem
(Akyüz et al. 2008). Vissa kvinnor hade skuldkänslor och kunde inte sova under natten
(Ding et al. 2015).
Kvinnor upplevde även ångest relaterat till ekonomi när de behövde betala
medicinräkningar och inte kunde arbeta (Guenther et al. 2012).
3.2.2 Förnekande
Kvinnorna som nyligen diagnostiserades upplevde att allt var väldigt chockerande och
överväldigande. (DellaRipa et al. 2015). Vissa kvinnor kunde inte lugnt acceptera
faktum att de blivit diagnostiserade vilket skapade starka känslomässiga reaktioner
(Ding et al. 2015).
“When I heard the news, I felt as if the sky had fallen in, I cried” (Ding et al. 2015, s.
74).
I samband med att kvinnor fick sitt provresultat blev ångesten kring framtiden så
överväldigande att de försökte finna en väg ut. Beteendet tyder på att ångesten blev så
enorm att kvinnorna förnekade deras situation (Akyüz et al. 2008).
“My friends all think I have got cancer, but I do not think so” (Ding et al. 2015, s. 74).
Det visade sig att förnekandet övergick till acceptans hos vissa kvinnor medan andra
kvinnor mer eller mindre fortsatte förneka sitt öde (Sekse-Tveit et al. 2012). Vissa
kvinnor som förnekade sitt öde undvek att lägga uppmärksamhet kring erfarenheter av
cancern. När svåra tankar uppkom försökte kvinnorna att undvika dem även fast de
visste att dem skulle återkomma. De kvinnor som förträngt sina tankar kring cancern
och inte bearbetat sjukdomen känslomässigt fann ångest som överhängande så långt
som fem år efter behandlingen. Det var inte ovanligt att dessa kvinnor fokuserade på
saker som gjorde de aktiva för att glömma sin situation för ett tag (Sekse-Tveit et al.
2012).
3.2.3 Behov av stöd
De kvinnor som istället varit öppna och delat med sig kring tankar om deras cancer
med närstående hade medfört att de fått stöd, vilket gav dem hopp och minskade deras
börda av cancern. Dela med sig av känslor hjälpte kvinnorna att bearbeta sina
upplevelser av cancer och minska ångesten (Sekse-Tveit et al. 2012). Enligt Hammer
et al. (2009) gav kärlek och stöd från familj hopp och livskraft. Flera kvinnor upplevde
att maken var den person som gav bäst stöd även fast ordvalen inte alltid var de bästa
(Ding et al. 2015).
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Vad som dessvärre saknades enligt många kvinnor var stöd och vägledning från
vårdpersonal. Flera kvinnor upplevde att det hade varit värdefullt om vårdpersonalen
engagerat sig mer i att fråga hur kvinnorna mådde vid uppföljningstillfällen (SekseTveit et al. 2010). Dessutom beskrev kvinnorna att det inte fanns tid för djupare samtal
(Rowlands et al. 2015). Kvinnorna önskade att de blivit mer informerade och fått
handledning kring framtida konsekvenser (Sekse-Tveit et al. 2010). Ett önskemål från
flera kvinnor var att få kontakt med andra kvinnor i liknande situation för att inte
känna sig ensam. Ett antal kvinnor beskrev att de fick hopp om att tillfriskna genom att
se andra som kämpat sig genom cancern och överlevt (Ding et al. 2015).
3.2.4 Hopp
Hos de kvinnor som insåg sitt öde efter att nyligen blivit diagnostiserades med cancer
skapades ångest och hopplöshet, men genom att planera framtiden och tänka på
positiva saker övergick hopplöshet till hopp. Det har visat sig att hopp var relaterat till
önskan att bli botad och återgå till sitt tidigare liv med nära och kära trots insikt om
omfattande förändringar (Hammer et al. 2009). Hoppet var kopplat till att hitta mening
med livet med en positiv inställning till framtiden (Sekse-Tveit et al. 2012)
Flera kvinnor beskrev även att det var en större makt som gav de hopp om
tillfrisknande för att ta sig igenom det känslomässiga kaoset. Flera bad därför till gud
för att få hopp (Hammer et al. 2009).
“I feel hope when I pray to god that my operation will go well” (Hammer et al. 2009,
s. 277).

3.3 Personlig utveckling
Kvinnorna upplevde att de fått positiva synsätt efter sjukdomen, såsom att finna
meningen med livet. De beskrev även att de kände en ökad andlig närvaro i deras liv.
Många hade gjort andra värderingar om vad som var de viktigaste i livet och vad de
kunde förvänta sig i framtiden. Kvinnorna kände sig starkare, de brukar inte längre
göra stora saker av små saker. De kände att de kunde leva livet på ett enklare vis.
3.3.1 Omprioritering
Efter en gynekologisk cancerdiagnos såg många kvinnor inte livet på samma sätt som
innan. De la fokusen på sig själva och omprioriterade deras värderingar i livet. Det var
viktigt för kvinnorna att prioritera om i deras liv då det gav de nya krafter för livet
(Bilodeau och Bouchard 2011). Kvinnor berättade att de blev diagnostiserade i ett sent
stadium för att de inte hade prioriterat sig själva. Kvinnor berättade att de bättre tog
hand om andra, men att det var dags att ta hand om deras egen hälsa, då hälsan efter
diagnosen kom i första hand (DellaRipa et al. 2015).
Efter diagnosen beskrev kvinnor att de ville fortsätta med sina aktiviteter på samma
sätt som de brukade göra innan cancern. Dessa aktiviteter kunde vara cykling, pyssla i
trädgården eller att spela golf. Efter behandling försökte kvinnor leva ett mer
hälsosamt liv och ha bra matvanor (Guenther et al. 2012).
3.3.2 Leva i nuet
Kvinnor berättade att erfarenheten av att leva med en gynekologisk cancersjukdom
gjorde dem medvetna om sin egen känslomässiga styrka och gjorde det möjligt att ta
kontroll över sitt liv (Rowlands et al. 2015). Känslan av meningen med livet var det
många kvinnor som berättade om. Trots diagnosen och sjukdomen så var de nöjda med
sina liv (Rowlands et al. 2015; Guenther et al. 2012). Kvinnor berättade att de lever i
nuet. De beskrev att de uppskattade vad livet har att ge och lever dag för dag
(Guenther et al 2012; Bilodeau och Bouchard 2011; DellaRipa et al. 2015).
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“Today I’m whole, so let’s live in the day. Today I’m whole. Today I’m well”
(DellaRipa 2015, s. 296).
3.3.3 Tacksamhet
Kvinnorna upplevde att de behövde anpassa sig till den nya livssituationen. En djupare
kontakt med omvärlden, signifikanta andra och en själv. En stark personlig utveckling
och en djup tacksamhet för att vara vid liv och lever sida vid sida med en slags
beredskap - cancern kan återkomma. Kvinnorna berättade även om att de fått livet efter
diagnosen som en gåva. De kände glädje för livet och att vara mer närvarande i deras
liv blev allt viktigare samtidigt som de kände bättre stabilitet av humöret och en mer
positiv anda för livet, vilket inte gällde alla. Några kvinnor berättade att deras
värderingar inte hade ändrats något efter cancerbeskedet, de hade bristande tilltro till
sin egen förmåga att klara sig igenom sjukdomen (Sekse-Tveit 2010).

4. Diskussion
Litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med
gynekologisk cancer. Resultatet från studien delades in i tre huvudteman: leva med
förändringar, inre kamp mot känslomässigt kaos och personlig utveckling. Resultatet
visade att kvinnors erfarenheter baserades på de förändringar som de tvingades
genomgå. Förändringarna innebar att kvinnorna behövde anpassa sig, vilket var en
större utmaning än de kunde föreställa sig. Utmaningarna innebar att antingen förneka
ödet eller att nå ut till acceptans.

4.1 Resultatdiskussion
I litteraturstudiens resultat visades det att kvinnor inte såg livet på samma sätt som
innan diagnosen. Prioriteringarna förändrades, och de ändrade värderingarna om vad
som var viktigt i deras liv. Kvinnorna ansåg att deras värderingar kring relationer hade
ökat. Litteraturstudiens stärks av en studie där Connerty och Knott (2013) beskrev
samma omprioriteringar hos cancerpatienter. Relationer låg närmare i fokus, och
patienterna investerade tid och energi på sina relationer.
Kvinnorna i litteraturstudien berättade att de inte vanligtvis fokuserade på deras hälsa
innan diagnosen, men att det därefter var en stor del av deras liv. Efter behandlingen
försökte kvinnorna leva ett mer hälsosamt liv med bra matvanor. Connerty och Knott
(2013) stärker litteraturstudiens resultat då de i en studie beskrev att cancerpatienter
ändrat på sina värderingar kring matvanor på samma sätt som beskrevs i
litteraturstudien. Cancerpatienterna började äta mer hälsosam mat och gick ner i vikt
eftersom de var medvetna om att dålig mat var en riskfaktor för återfall. De berättade
även att de förändrat sin livsstil genom att delta mer i fysiska aktiviteter.
Trots diagnosen var flertalet kvinnor i litteraturstudien glada över sina liv vilket gav de
känslomässig styrka. I Connerty och Knott’s (2013) studie upplevde patienterna att
cancern påverkat deras tankar om livet positivt, de beskrev det som att varje dag att
leva var en bonus. De tog inte längre livet för givet samt förmedlade tacksamhet och
lycka för att vara vid liv trots sjukdomen. Litteraturstudiens resultat kring personlig
utveckling förstärktes eftersom både litteraturstudien och studien av Connerty och
Knott (2013) visade glädje och tacksamhet för livet efter tillfrisknande.
Gynekologisk cancer visade sig förändra kvinnornas liv, både fysiskt och psykiskt.
Flera av kvinnorna i litteraturstudien hade svårigheter att anpassa sig till de
förändringar som behandlingen och sjukdomen orsakade då kvinnorna önskade att
återgå till det normala. Den främsta förändringen som kvinnorna tog upp var trötthet,
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vilket innebar långsiktiga konsekvenser. Enligt Connerty och Knott (2013) upplevde
deras cancerpatienter också trötthet. Även Harrington et al. (2010) beskrev trötthet var
en vanlig konsekvens efter behandling av gynekologisk cancer. Litteraturstudiens
författare anser därför att resultatet stärks och att det är viktigt att informera kvinnorna
om att ökad trötthet är vanligt för att göra dem mer förberedda.
Den förändringen som flertalet kvinnor blev besvikna över var den påverkade
sexualiteten. Sexlivet var inte densamma som innan diagnosen, den var påverkad på
många sätt. Sexlusten var en av många problem, den kunde vara antingen nedsatt eller
ingen alls. Kvinnorna kände även obehag under samlag, smärta och osäkerhet ledde till
dåliga förväntningar i samband med samlag. I en studie av Geue et al. (2015) beskrev
cancerpatienter både en förlust av sexlust samt sexuell aktivitet. Den minskade
sexuella aktiviteten berodde främst, enligt patienterna, på trötthet orsakad av cancern.
Vid denna typ av påverkan anser litteraturstudiens författare att det är det viktigt som
sjuksköterska att påbörja den omvårdnaden som behövs för dessa kvinnor. Det kan
handla om information gällande sexualitet vid komplexa sjukdomar. Henderson (1978)
beskrev omvårdnad som att hjälpa människor, friska som sjuka. Vid omvårdnad gäller
då en bred kompetens om många olika sjukdomar, människor och behov. Därav är det
viktigt att patienter med sexuella problem kan få den hjälp som behövs.
I denna litteraturstudie har det visat sig att kvinnor, trots positiva provresultat efter
behandling, upplevde ångest som följd av rädsla för återfall och döden. Siqueira et al.
(2007) beskrev i sin studie att cancerpatienter upplevde ångest och lidande som följd
av rädsla för återfall då de var rädda för döden, trots positiva framsteg i behandlingen,
vilket stödjer litteraturstudiens resultat. I en studie av Knox et al. (2016) beskrevs det
att cancersjuka inte tänkte på döden trots att de hade en långt framskriden sjukdom,
vilket motsäger litteraturstudiens resultat. Orsaken beskrivs vara att de fokuserade på
att tänka positiva tankar kring sin framtid. Litteraturstudiens författare anser ändå att
även Knox et al. (2016) styrker litteraturstudiens resultat eftersom positiva tankar får
hopplöshet att övergå till hopp.
Många kvinnor upplevde skuldkänslor eftersom de var rädda för att lämna sin familj
och missa stora händelser i sina barns liv, visade litteraturstudiens resultat. Enligt
Siqueira et al. (2007) var många cancersjuk rädda för att inte se sina barn växa upp
eller få träffa sina barnbarn. I en studie beskrev även Knox et al. (2016) att cancersjuka
upplevde oro för sina barns framtid och att inte kunna vara där för sin familj.
Litteraturstudiens författare anser att de vetenskapliga studierna stödjer
litteraturstudiens resultat kring skuldkänslor.
Arman och Rehnsfeldt (2006) beskrev lidande som en upplevelse där en person möter
något ont och ofrånkomligt som påverkar eller stör balansen i livet. I litteraturstudiens
resultat beskrevs flera upplevelser som onda, ofrånkomliga och livspåverkande. Därför
anser litteraturstudiens författare att kvinnorna upplevt lidande. Kvinnornas
bearbetning av lidande som beskrivdes i litteraturstudien kan jämföras med de teorier
som Morse (2001) samt Rehnsfeldt och Eriksson (2004) förespråkar:
I denna litteraturstudie framgick det att kvinnor som nyligen blivit diagnostiserade till
en början förnekade sitt öde och försökte finna en väg ut. Morse (2001) beskrev första
fasen vid bearbetning av lidande att förneka situation för att undvika känslomässigt
lidande. Eriksson (1994) beskrev att en nivå av lidande är att försöka fly från lidandet.
Litteraturstudiens resultat visade att förnekandet hos vissa kvinnor övergick till
acceptans medan andra kvinnor mer eller mindre fortsatte förneka sitt öde. Enligt
Morse (2001) innebar den andra fasen i bearbetning av lidande att pendla mellan
förnekelse och känslomässigt lidande. Litteraturstudiens resultat påvisade att de
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kvinnor som delat med sig av sina känslor till närstående hade bearbetat sitt lidande
och minskad sin ångest. De kvinnor som istället undvek tankar kring cancern upplevde
överhängande ångest trots att de blivit friskförklarade. Enligt Rehnsfeldt och Eriksson
(2004) krävdes i andra fasen stöd från en extern mottagare för att öppna upp sig och
omvandla oumbärligt lidande till hanterbart lidande. Resultatet i litteraturstudien
visade att hopp var relaterat till planer om att återgå till det normala trots insikt om
omfattande förändringar. Morse (2001) beskrev att tredje fasen vid bearbetning av
lidande innebär att personen inser sitt tillstånd och finner hopp om framtiden genom att
erkänna för sig själv vad som har hänt.
I sin helhet anser litteraturstudiens författare att resultatet kring bearbetning av lidandet
överensstämmer med tidigare teorier, vilket styrker trovärdigheten. Det framgick att
stöd är en viktig faktor för att kvinnorna ska bearbeta sitt lidande. Eftersom
sjuksköterskans ansvar för är att lindra lidande anser litteraturstudiens författare att det
är viktigt att sjuksköterskan finns där som stöd i samband med vistelse på sjukhuset.
Denna åsikts styrks dessutom av Nund et al. (2014) som beskrev att cancersjuka
patienter behövde både intern och externt stöd för att acceptera cancern och dess
effekter.
I litteraturstudiens resultat framgick det att kvinnorna önskade att de fått mer
information och handledning om framtida konsekvenser. Kvinnorna beskrev att det
hade varit värdefullt om vårdpersonalen engagerat sig mer. Enligt en studie av SekseTveit et al. (2014b) upplevde vissa kvinnor som behandlats mot gynekologisk cancer
att de fått tillräckligt med information under hela behandlingstiden, samtidigt som
andra kvinnor hade fått lite information om cancer och dess konsekvenser. Författarna
i litteraturstudien anser att Sekse-Tveit et al. (2014b) både stärker och motsäger
litteraturstudiens resultat. Tolkningen av motsägelsen är att informeringsmänden
varierar mellan olika individer. Variationen är något som litteraturstudiens författare
anser måste förbättras i framtiden inom vårdsammanhang. Enligt en studie av Dahl et
al. (2014b) hävdade vårdpersonal att sjuksköterskor i framtiden måste engagera sig
mer vid uppföljningsmöten.
Litteraturstudien visade att insikt om omfattande förändringar gav hopp om att
fortsätta framåt i livet. Enligt Mardini-Hamooleh och Heidari (2016) var det acceptans
om verkligheten som fick cancersjuka att övervinna de utmaningar som sjukdomen
och behandlingen gav. Litteraturstudiens författare anser att det finns likheter mellan
den vetenskapliga studien och litteraturstudien som stärker litteraturstudiens resultat.
Resultatet kring att hopp om att återgå till det normala var orsaken till att kämpa mot
sjukdomen går att relatera till begreppet meningsfullhet i Antonovsky’s (1993) teori,
KASAM. Antonovsky (1993) beskrev meningsfullhet som människans vilja att kämpa
mot utmaningar samt att positiv anda och motivation gav mäniskan ökad
meningsfullhet. Kopplingen kan anses vara att hopp om att återgå till det normala
liknas med positiv anda och motivation samt att sjukdomen är utmaningen. Det går
även att koppla begreppet begriplighet i Antonovsky’s (1993) teori, KASAM till
litteraturstudiens resultat. Antonovsky (1993) beskrev begriplighet som känsla att
förstå vad som händer i världen samt att begripligheten ökar genom att föra öppna och
ärliga samtal med andra. I litteraturstudien hade de kvinnor som fått stöd och varit
öppna med sina tankar accepterat sitt öde. Acceptera sitt öde kan liknas med känsla av
vad som händer i världen. Öppenhet och stöd kan liknas med öppna och ärliga samtal.
Litteraturstudiens författare anser därför att resultatet styrks av Antonovsky’s (1993)
teori.
Den sammanfattande tolkningen av litteraturstudiens författare är att det
känslomässiga kaoset består av en kamp mellan förnekande och acceptans. Förnekande
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hindrar kvinnornas lidande stundvis men acceptansen behövs för att få långsiktigt hopp
och minskad ångest.

4.2 Metoddiskussion
I litteraturstudien användes niostegsmodellen enligt Polit och Beck (2012). Fördelen
med denna modell var att den bidrog till att studien utfördes på ett strukturerat och
systematiskt vis. Nackdelen med niostegsmodellen var att den är beskriven på engelska
vilket betyder att tolkningsfel kunde ske. För att undvika feltolkning användes lexikon.
Två stycken olika databaser, CINAHL och PubMed användes i denna litteraturstudie.
Fördelen med att använda flera databaser var att ett större utbud av vetenskapliga
artiklar med fokus på omvårdnad förekom. Nackdelen var att det uppkom dubbletter
men eftersom antalet var så få utgjorde dubbletterna inget tidsmässigt hinder.
Nackdelen med att använda PubMed var att det även uppkom artiklar med medicinskt
fokus. De medicinska artiklarna utgjorde inget problem då de sorterades bort vid
primärgranskningen.
De sökord som valdes grundade sig på litteraturstudiens syfte. Ett av sökorden var
Genital Neoplasms Female som valdes för att täcka upp kvinnor och gynekologisk
cancer ur syftet. För att utöka antalet relevanta artiklar ytterligare inom rätt område av
cancer användes sökorden Cervix Neoplasms/Uterine Cervical Neoplasms,
Endometrial Neoplasms och Ovarian Neoplasms. Genom att utöka sökningen på ett
sådant vis gav artiklar som inte Genital Neoplasms Female gav. Avvändning av de
utökade sökorden kan betraktas som en fördel eftersom några av dessa artiklar
användes för att summera resultatet.
Sökordet life experiences valdes för att täcka upp erfarenheter av att leva ur syftet. Ett
alternativ var att istället använda experiences men litteraturstudiens författare ansåg då
att sökresultatet blev för omfattande för att hinna primärgranskas. Life experiences kan
direkt översättas till livserfarenheter, som enligt Kisiel (1993) är upplevelser som har
varit. Experiences kan översättas till upplevelser och kan både vara och varit. Sökordet
experiences kan därför givit fler artiklar som beskrev erfarenhetet av att leva med
gynekologisk cancer. I efterhand insåg litteraturstudiens författare att valet av life
experiences istället för experiences kan vara orsaken till att inga artiklar med kvinnor i
palliativ fas uppkom. Om istället experiences hade valts hade kanske resultatet även
varit överförbart för palliativa kvinnor. Resultatet kan ändå anses vara överförbart för
övriga kvinnor med gynekologisk cancer.
Termen “AND” användes i sökningarna med kombinerade sökord för att finna
gemensamma artiklar mellan olika sökningar och därmed täcka upp syftet. Fördelen
med att använda AND-funktionen var att effektivt kunna finna relevanta artiklar i
förhållandet till syftet. Nackdelen med att använda funktionen kan vara att artiklar som
eventuellt var relevanta sorterades bort beroende på att de inte innehöll de specifika
sökorden. Nackdelen med AND-funktionen kan påverkat resultatet marginellt men
helhetsmässigt är förmodligen resultatet oförändrat.
I urval 1 sorterades artiklar bort beroende på om deras sammanfattning svarade mot
syftet. Fördelen med arbetssättet var att det var en effektiv metod för att reducera
antalet irrelevanta artiklar. Nackdelen var att vissa artiklar som sorterats bort kan
innehållit värdefull data trots att sammanfattningen antytt annat. Sannolikheten att
någon av de bortsorterade artiklarna innehöll data som kunde påverkat
litteraturstudiens huvudsakliga resultat är förmodligen väldigt låg.
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För att kvalitetsgranska användes en granskningmall för kvalitativa artiklar, “Guide to
an Overall Critique of a Qualitative Research Report”. Fördelen med att använda
denna mall var att den omfattade många kriteriefrågor. Nackdelen var att många frågor
var formulerade avancerad engelska vilket gjorde att vissa kriterier var svåra att tyda.
Eftersom samtliga artiklar var godkända enligt granskningsmallen tyder det på god
trovärdighet hos studiens resultat. I både urvals- och analysprocessen arbetade
författarna till en början enskilt för att tillåta individuell tolkning, för att sedan
diskutera och sammanställa tillsammans för att säkerställa opartisk bedömning.
Fördelen med arbetssättet är att resultatet blev mer trovärdigt då båda författarna ofta
resonerat liknande vid det självständiga arbetet. Vid de tillfällen som författarna inte
var enade lästes de aktuella delarna om och diskuterades fram till att båda författarna
enats och kunde gå vidare.
Vid insamlingen av data återfanns tio kvalitativa artiklar. Enligt Forsberg och
Wengström (2013) är det till fördel att både använda kvantitativa och kvalitativa
artiklar vid en litteraturstudie. Eftersom syftet var formulerat på ett sätt så att
djupgående beskrivningar var nödvändigt ansågs det att vara en fördel att endast
använda kvalitativa artiklar.
Ursprunget hos de artiklar som användes i denna litteraturstudie skilde sig åt.
Ursprunget var från: Norge (n=3), USA (n=2), Danmark (n=1), Kanada (n=1), Turkiet
(n=1), Australien (n=1) och Kina (n=1). Artiklarna var alltså skriva i Nordamerika,
Europa, Asien och Oceanien vilket innebär varierande social- och kulturell omgivning.
Utifrån ett geografiskt perspektiv kan spridningen av världsdelar anses betyda att
litteraturstudiens resultat är överförbart globalt sätt. Däremot kan samtliga länder mer
eller mindre betraktas som industrialiserade länder vilket innebär att resultatet är mer
överförbart för industrialiserade länder än utvecklingsländer. Samtliga artiklar som
hade sitt ursprung från Norge var skrivna av samma författare. Fördelen med de norska
artiklarna kan vara att de bidrog med expertis och erfarenhet till resultatet. Nackdelen
kan vara att resultatet blivit vinklat av de norska författarnas tolkningar.

4.3 Klinisk betydelse
Gynekologisk cancer är en av de vanligaste cancerformerna för kvinnor. Kvinnorna
som drabbas av dessa olika cancerformer har många och olika erfarenheter och därför
är det viktigt att sjuksköterskan har en bred kunskap och förståelse om ämnet.
Litteraturstudiens resultat visar vilka olika erfarenheter som kvinnor upplever vid
gynekologisk cancer. Genom att uppmärksamma dessa erfarenheter ökar kunskapen
hos sjuksköterskan och det underlättar för att utöka omvårdnadsåtgärder, så kvinnor
kan känna trygghet och tillit till vården. Genom att sjuksköterskan har förbättrat sin
kunskap inom ämnet kan omvårdnaden bli mer specifik och förebygga obehagliga
situationer som kan drabba dessa kvinnor. I litteraturstudiens resultat definierades en
av de mest behövda omvårdnadsåtgärderna, att kvinnorna saknade stöd från
vårdpersonal. Som hjälp till kvinnorna behövs till stöd före-, under- och efter
behandling. För att uppnå det stöd som behövs måste även kvinnorna vara mottagliga
för stöd.

4.4 Förslag på fortsatt forskning
Eftersom det finns begränsat med studier som belyser kvinnors erfarenheter av att leva
med gynekologisk cancer finns det skäl att utföra fler likande studier inom området.
Mer detaljerad forskning hur kvinnors upplevelser beror av de olika tidsperspektiven,
före-, under- och efter diagnos och behandling kan anses vara värdefullt för att utöka
den helhetsmässiga förståelsen ytterligare. Det vore också värdigfullt att utföra
forskning som jämför kvinnors upplevelser mellan olika län, regioner, länder och
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världsdelar. På sådant vis vore det möjligt att avgöra vilka områden som mest är i
behov av förbättringsarbete och vilka områden som andra kan lära sig av.

4.5 Slutsats
Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor hade både negativa och positiva
erfarenheter av gynekologisk cancer. De huvudsakliga erfarenheter som kvinnorna
upplevt var leva med förändringar, kämpa mot ett känslomässigt kaos och personlig
utveckling. De flesta förändringar som kvinnorna upplevt betraktades som negativa
och påverkade deras sätt att leva. Förändringarna påfrestade kvinnorna både fysisk och
psykiskt, inklusive deras sexuella status.
Den inre kampen innebar att kvinnorna kämpade mot osäkerhet, rädsla, ångest,
skuldkänslor och förnekande för att uppnå acceptans och hopp om en trygg framtid.
Beroende på om kvinnorna fick och tog emot stöd från närstående samt vårdpersonal
påverkades deras långsiktiga hälsa. De kvinnor som fått stöd och accepterat sin
situation upplevde personlig utveckling och livsförståelse. Den personliga
utvecklingen fick kvinnorna att omprioritera sina värderingar till att vara tacksam för
livet och värdera relation med närstående. Den slutsats som kan dras är att stöd är
avgörande för kvinnornas långsiktiga hälsa. Därför är det viktigt att vården gör allt de
kan för att stötta kvinnor med gynekologisk cancer.
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