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I Sverige insjuknar cirka 700 kvinnor av ovarialcancer årligen. Sjukdomen har ett smygande 
förlopp och upptäcks oftast i ett sent skede. Syftet med litteraturstudien var att belysa de 
erfarenheter som kan påverka livskvaliteten hos kvinnor med ovarialcancer. Metoden som 
användes var en litteraturstudie som följer Polit och Beck (2012) niostegsmodell. Vid 
databassökningen användes databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed. Urvalsprocessen 
resulterade efter kvalitetsgranskning enligt Polit och Beck (2012) i 11 vetenskapliga artiklar. 
Resultatet belyste de erfarenheter som påverkade livskvaliteten hos kvinnor med 
ovarialcancer. Resultatet delades in i fyra teman; Erfarenheter av det psykiska måendet, 
erfarenheter av kroppsbild och sexualitet, erfarenheter av relationer och stöd och erfarenheter 
av fysiska symtom och hälsa. Slutsatsen är att de fanns flera olika erfarenheter som påverkade 
livskvaliteten hos kvinnor med ovarialcancer både positivt och negativt.  
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Introduktion 
Ovarialcancer (cancer i äggstockarna) orsakar fler dödsfall per år i världen än alla de 
andra gynekologiska cancerformerna tillsammans (Slatnik & Duff 2015). År 2012 fick 
240 000 kvinnor i världen diagnosen ovarialcancer. Varje år insjuknar cirka 700 
kvinnor i Sverige i denna sjukdom (Gyncancer 2016). De delar av världen som har 
högts incidens av ovarialcancer är Norden, övriga Europa och Nordamerika. Detta finns 
det i dagens läge ingen förklaring till (Kristensen 2003). I Sverige är ovarialcancer den 
nionde vanligaste cancerdiagnosen samt den aggressivaste på grund av att sjukdomen 
ofta upptäcks i ett sent stadie. Ovarialcancer är också den cancerform som har högst 
dödlighet i västvärlden. Medelåldern för kvinnor som insjuknar i ovarialcancer är 
mellan åldrarna 55–65 år men ovarialcancer förekommer i alla åldrar (Högberg et al. 
2008). Hos de kvinnor som ovarialcancer upptäcks i ett sent skede överlever endast 20–
30 procent upp till fem år (Jayde et al. 2009). 
 
Ovarialcancer 
Ovarierna (äggstockarna) är små mandelformade organ som sitter i bäckenhålans 
sidoväggar. Ovarierna tillhör kvinnans endokrina system och utsöndrar bland annat 
hormonerna östrogen och progesteron (Martini & Bartholomew 2014).  
Ovarialcancer indelas i tre typer beroende på vart tumören har sitt ursprung. Tumören 
kan uppkomma i epitelcellerna, könscellerna eller könssträngarna (Braun & Anderson 
2012).  Ovarialcancer som har sitt ursprung i epitelcellerna är vanligast (Purushothaman 
et al. 2018).  
Ovarialcancer sprids först och främst genom att tumörcellerna lossnar från utsidan av 
ovariet och sprider sig med hjälp av bukvätskan och fäster sig sedan i bukhinnan och 
bildar metastaser. Ovarialcancern kan också sprida sig och bilda metastaser via porer i 
diafragman till pleurahålan och via lymfbanor till lymfkörtlar i bäckenet utmed aortan. 
Ovarialcancern kan även sprida sig och bilda metastaser genom blodbanan till organ 
som lever och lungor (Kristensen 2003).  
Det finns faktorer som kan skydda mot ovarialcancer och det är bland annat amning 
och användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (Purushothaman et al. 
2018). Antalet ägglossningar en kvinna har under sin livstid har även det en betydelse 
eftersom ovarialcancer är lägre hos de kvinnor som använt preventivmedel som P-piller 
eller hos de kvinnor som fött många barn (Kristensen 2003). Det finns även faktorer 
som kan öka risken för att drabbas av ovarialcancer och det är den gynekologiska 
sjukdomen endometrios, äggstocksstimulerande läkemedel och Lynch syndrom som 
ger förändringar i arvsmassan (Purushothaman et al. 2018). Det finns en defekt i BRCA 
1 och BRCA 2 generna på kromosom 17 hos vissa familjer. Kvinnor som har den här 
ärftliga BRCA genmutationen löper stor risk att utveckla ovarialcancer. Det är cirka 
fem procent av kvinnorna som insjuknar i ovarialcancer som har den här genmutationen 
(Kristensen 2003). Ovarialcancer delas in i stadier beroende hur långt sjukdomen 
kommit. Stadie ett innebär att tumören är begränsad till ena ovariet. Stadie två innebär 
att det finns tumörer bilateralt i ovarierna. Stadie tre innebär att tumören har spridit sig 
till övre delen av buken. Stadie fyra innebär att tumören spridit sig till andra organ 
utanför buken (Borgfeldt et al. 2010). 
 
Symtom och Diagnos 
Ovarialcancer har ett smygande och tyst förlopp och de symtom och tecken som 
uppkommer är ofta diffusa (Slatnik & Duff 2015). Ovarialcancer ger oftast inga 
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symtom i ett tidigt skede vilket gör att diagnosen ofta ställs i ett sent stadie såsom stadie 
tre eller fyra (Kristensen 2003). Symtomen som uppkommer ignoreras många gånger 
av kvinnan eller utreds inte ordentligt av sjukvården vilket också leder det till att 
diagnosen ovarialcancer ställs sent i sjukdomsförloppet (Slatnik & Duff 2015). Det har 
enligt Goldstein et al. (2015) visat sig att kvinnor generellt har låg medvetenhet om 
symtomen vid ovarial cancer.  
Symtom som är vanligt förekommande vid ovarialcancer är svullen buk, bäcken- och 
buksmärtor, tidig mättnadskänsla, fatigue och ökad miktion (Slatnik och Duff 2015). 
Kvinnorna kan i vissa fall upptäcka en knöl i magen och ha en känsla av tyngd i 
underlivet samt en obekväm känsla under samlag (Kristensen 2003).  
 
För att diagnosticera ovarialcancer tas ett blodprov för att mäta nivån av CA 125 
(Kristensen 2003) vilket är en antigen som används som tumörmarkör för bland annat 
ovarialcancer (Braun & Anderson 2012). Det görs även en gynekologisk undersökning 
och ultraljudsundersökning av buken och oftast upptäcks då en tumör. Det görs samt 
en röntgenundersökning för att se i vilket stadie ovarialcancern befinner sig i samt för 
att lokalisera tumören och se om det eventuellt skett en spridning av metastaser till 
vanliga organ som lungor och buk (Jayde et al. 2009).  
 
Behandling 
Vid behandling av ovarialcancer utförs kirurgi som har som syfte att ta bort all 
tumörvävnad. Kirurgin bidrar även diagnostiskt då kirurgen kan undersöka 
tumörvävnadens spridning.  Oftast tar kirurgen bort livmoder, båda äggstockarna samt 
äggledarna och finns det synliga metastaser tas även dessa bort. Under kirurgin tas det 
även flera biopsier från bukhinnan och cellprover från bukväskan för att utreda 
eventuell spridning (Kristensen 2003). Vid en spridning av cancern till tarmen kan en 
del av tarmen behövas tas bort och i samband med det kan en stomi vara nödvändig 
(Cancerfonden 2018).  Hos de kvinnor som inte har metastaser utanför äggstockarna är 
prognosen god och de behöver nödvändigtvis inte någon tilläggsbehandling av 
strålning eller cytostatika. De kvinnor som har en spridning av metastaser utanför 
äggstockarna får alltid cytostatika (Kristensen 2003).  
Cytostatika har som syfte att skada tumörcellerna och stoppa spridning. Denna 
behandling medför olika sorters biverkningar som kan vara påfrestande för patienten. 
Biverkningarna kan exempelvis vara håravfall, trötthet och illamående (Borgfeldt et al. 
2010).  
Kvinnor som får en cancerdiagnos kan uppleva psykosocial stress i samband med 
diagnosen och dess behandling. Den psykosociala stressen kan många gånger ignoreras 
av läkare vilket kan ha betydelse för kvinnans livskvalitet (Karunanithi et al. 2018). 
Enligt Karunanithi (2018) bör den psykosociala stressen hanteras tillsammans med 
behandlingen för cancersjukdomen då det visats att det finns ett samband mellan stress 
och behandling som kan ha betydelse i sjukdomens spridning och sjukdomsrelaterad 
död.   
 
Efter behandling 
Ovarier och livmoder hör till de organ som kvinnan kan leva ett liv utan. De flesta 
kvinnor som insjuknar i ovarialcancer har redan passerat fertil ålder och befinner sig i 
klimakteriet. Vid borttagande av dessa organ är det vanligt att kvinnan känner en saknad 
efter sina ovarier och livmoder. De kvinnor som insjuknar i ovarialcancer i en yngre 
ålder hamnar i klimakteriet efter att ovarierna tagits bort under kirurgin vilket kan ge 
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besvär med svettningar, torra och sköra slemhinnor i underlivet och förändringar i 
humöret. De kvinnor som insjuknar i ovarialcancer i högre ålder och redan befinner sig 
klimakteriet har även de liknande besvär efter kirurgin (Cancerfonden 2018).  
 
Livskvalitet 
Enligt Rustøen (2003) finns det i dagsläget flera definitioner på begreppet livskvalitet 
och det råder en splittring i om hur begreppet livskvalitet ska definieras. Det finns dock 
ett samförstånd om att begreppet innefattar fysiska, psykiska och sociala aspekter av 
livet (Rustøen 2003).  
World Health Organisation [WHO] (1997, s.1) definierar livskvalitet som  

”individuals´perception of their position in life in the 
context of the culture and value systems in which they live 
and in relation to their goals, expectations, standards and 
concerns. It is a broad ranging concept affected in a 
complex way by the person's physical health, psychological 
state, level of independence, social relationships, personal 
beliefs and their relationship to salient features of their 
environment…”  

Statens offentliga utredningar [SOU] (2015:56) beskriver att det finns fyra olika 
tolkningar av livskvalitet och dessa är livskvalitet som välstånd, lycka, meningsfullhet 
och handlingsfrihet. Livskvaliteten bör mätas och klargöras enligt komponenterna; 
hälsa, kunskap och färdigheter, sysselsättning, ekonomiska resurser, politiska resurser 
och medborgerliga rättigheter, sociala relationer, säkerhet till liv och egendom, bostad, 
tidsutrymme och livsmiljö (SOU 2015:56). 
 Livskvalitet är ett begrepp som många gånger används i hälso- och sjukvården och det 
finns ett flertal mätinstrument som har som syfte att mäta livskvalitet (Sandman & 
Kjellström 2015). World Health Organisation har utvecklat två instrument för att mäta 
livskvaliteten dessa är ”WHOQOL-100” och ”WHOQOL-BREF)” (WHO 1997).  
Enligt Bowling (2001) har ”The scales of European Organization for Research and 
Treatment of Cancer” [EORTC] utvecklat det sjukdomsspecifika mätinstrumentet 
”EORTC QLQ-C30” som används mest i världen och har som syfte att mäta 
livskvaliteten hos cancerpatienter.  
 
Sjuksköterskans ansvar och kompetens 
Omvårdnad är den specificerade kompetens en sjuksköterska ska besitta. Omvårdanden 
består av vetenskaplig kunskap och ett patientnära arbete med en humanistisk syn på 
människor. Sjuksköterskan ska på ett självständigt sätt ta kliniska beslut som ska leda 
till att människor får fler möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå hälsa, handskas 
med hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och nå bästa möjliga 
välbefinnande och livskvalitet fram tills döden inträffar (Svensk sjuksköterskeförening 
2017).  
Enligt international council of nursing [ICN] har sjuksköterskan en etisk kod att förhålla 
sig till. Den etiska koden innehåller fyra grundläggande ansvarsområden; Att förebygga 
sjukdom, att främja hälsa, att återställa hälsa och att lindra lidandet (Svensk 
sjuksköterskeförening 2012).  
Enligt Eriksson (1997) innebär sjuksköterskans ansvar att skapa ett befinnande av tillit, 
tillfredsställelse samt ett kroppsligt och andligt välbefinnande (Eriksson 1997).  
Sjuksköterskan bör använda sig av en personcentrerad vård för att kunna förstå 
patienters upplevelse av att leva med sin sjukdom och förstå hur sjukdomen påverkar 
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patientens livskvalitet. Personcentrerad vård har en gynnsam påverkan på hälsa och 
välbefinnande i anknytning till sjukdom. Syftet med personcentrerad vård är att se 
helheten hos patienten och se människan bakom sjukdomen (Ekman et al. 2011). 
Sjuksköterskan bör även låta patienten vara delaktig i omvårdnaden (SFS 2014:821: 
Haylock 2005) och vara lyhörd till patientens tankar och önskan för att få förståelse för 
hens erfarenheter av sjukdomen. Vid förståelse kan sjuksköterskan individanpassa 
omvårdnaden efter patientens behov och sätta upp rimliga mål (Ekman et al. 2011).  
 
Problemformulering 
Ovarialcancer är en dödlig cancerform som drabbar kvinnor i alla åldrar men främst 
kvinnor i ålder 55–65 år. Symtom och tecken på sjukdomen kommer smygande och 
ignoreras ofta av kvinnorna vilket leder till att diagnos ställs i ett sent skede. 
Behandlingen mot ovarialcancer bestäms utifrån vilket stadie cancern befinner sig i. 
Sjuksköterskan som vårdar dessa kvinnor bör ha en god kunskap om sjukdomen, 
förståelse för kvinnan samt ha ett professionellt förhållningssätt. Sjuksköterskan bör 
använda sig av en personcentrerad vård för att öka välbefinnandet och hälsan hos 
kvinnor med ovarialcancer. Då ett flertal kvinnor insjuknar i ovarialcancer varje år är 
det av värde för sjuksköterskan att ha kunskap om vilka erfarenheter som kan påverka 
livskvaliteten för att kunna ge stöd och främja en god livskvalitet till kvinnan. 
 
Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa de erfarenheter som kan påverka 
livskvaliteten hos kvinnor med ovarialcancer.  
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Metod 
 
En litteraturstudie innebär att vetenskaplig litteratur sammanställs genom en metodisk 
sökning av data. Inför sammanställningen av litteratur krävs en tillräcklig mängd 
tidigare gjord forskning samt att den är av god kvalitet. Det samlade materialet ska 
granskas på ett kritiskt sätt. Den utvalda vetenskapliga litteraturen ska svara mot det 
formulerade syftet (Forsberg & Wengström 2008).  
Litteraturstudien följer Polit och Beck (2012) nio steg (se Figur 1).  
 

 
 
Figur 1. Beskrivning av Polit och Beck (2012) nio steg för litteraturstudier. Fritt 
översatt.  
 
Litteratursökning 
Det första steget var att formulera ett syfte (Polit och Beck 2012). Det andra steget 
innebar att arbeta fram en sökstrategi, välja databaser och sökord (Polit & Beck 2012). 
Databasen CINAHL (Cumulaitve Index to Nursing and Allied Health Literature är 
inriktad på ämnet omvårdnad, databasen PsycINFO (Pyschology Information) är 
inriktad på ämnet psykologi och databasen PubMed är inriktad på ämnet medicin och 
var därför relevanta för den här litteraturstudien (Polit och Beck 2012). Följande sökord 
valdes i samband med databassökningarna; Ovarian neoplasms, Life experiences, 
Quality of life, Ovaries, Neoplasms, Psychosocial factors och Life change event.  
 
Det tredje steget var att söka efter material från ursprungliga källor (Polit & Beck 
2012). Sökningen av material utfördes genom en elektronisk sökning i databaserna 
CINAHL, PsycINFO och PubMed (Polit & Beck 2012).  Vid sökning i databasen 
CINAHL användes Headings termer Ovarian neoplasms, Life experiences och Quality 
of life (Tabell 1). Vid sökning i databasen PsycINFO användes Thesaurus termer 
Ovaries, Neoplasms, Quality of life och Psychosocial factors (Tabell 2). Vid sökning i 
databasen PubMed användes MeSH termer Ovarian neoplasms, Life change event och 
Quality of life (Tabell 3). Vid sökning i de tre databaserna söktes först sökorden var för 
sig för att se bredden på forskningsområdet. Sedan söktes sökorden i kombinationer för 

1. Formulera ett 
syfte och 
eventuella 

frågeställningar

2. Utforma 
sökstrategier, välj 

databas samt 
sökord

3. Sök, identifiera 
och inhämta 
materialet

4. Granska 
materialet  utrifrån 
relevans till syftet

5. Läs igenom 
materialet

6. Sortera bort det 
material som inte 

är relevant
7. Kritiskt granska 

materialet

8. Analysera och 
strukturera 
materialet

9. Litteraturstudien 
sammanställs



! ! !

!
!

9!

att specificera sökningarna med ändamålet att hitta vetenskapliga artiklar som var 
lämpliga för litteraturstudiens syfte. De inklusionskriterier som formulerades för den 
här litteraturstudien användes under hela sökprocessen. Databassökningarna ägde rum 
den fjärde september år 2018.  
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionkriterierna för litteraturstudien var att artiklarna ska vara peer reviewed, vara 
publicerade mellan åren 2008–2018, studier gjorda på kvinnor över 18 år, studier gjorda 
på kvinnor som var friskförklarade och kvinnor som var under behandling.  
Exklusionskriterier för den här litteraturstudien var systemetic-review artiklar, kvinnor 
som ännu inte fått en fastställd diagnos ovarialcancer och studier gjorda på kvinnor med 
andra gynekologiska cancersjukdomar.  
 
 
Tabell 1. Databassökning i CINAHL. 
DATABAS SÖK 

ID: 
SÖKORD TRÄFFAR URVAL 1 URVAL 2 URVAL 3 

CINAHL (S1) MH 
”Ovarian 
neoplasms” 

1277    

 (S2) MH ”Life 
experiences” 

239    

 (S3) MH 
”Quality of 
life” 

15934    

 (S4) (S1) AND 
(S2)  

10 5 (1) 2 2 

 (S5) (S1) AND 
(S3)  

65 7 0  

Totalt antal 
artiklar 

   11 2 2 

() Interna dubbletter 
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Tabell 2. Databassökning i PsycINFO. 

() Interna dubbletter *Externa dubbletter 
 
Tabell 3. Databassökning i PubMed.  

DATABAS SÖK ID SÖKORD TRÄFFAR URVAL 
1 

URVAL 
2 

URVAL 
3 

PubMed (S1) MeSH 
”Ovarian 
neoplasms” 

12971    

 (S2) MeSH 
”Life change 
events” 

5111    

 (S3) MeSH 
”Quality of 
life” 

64875    

 (S4) (S1) AND 
(S2)  

10 0   

 (S5) (S1) AND 
(S3)  

273 23 *6 4 4 

 (S6) (S1) AND 
(S2) AND 
(S3)  

8 0   

Totalt antal 
artiklar 

   17 4 4 

*Externa dubbletter  

DATABAS SÖK 
ID: 

SÖKORD TRÄFFAR URVAL 1 URVAL 2 URVAL 3 

PsycINFO (S1) Thesaurus 
”Ovaries” 

231    

 (S2) Thesaurus 
”Neoplasms” 

11026    

 (S3) Thesaurus 
”Quality of 
life” 

19386    

 (S4) Thesaurus 
”Psychosocia
l factors” 

5344    

 (S5) (S1) AND 
(S2) 

139 13 (3) *3 4 4 

 (S6)  (S1) AND 
(S2) AND 
(S3) 

24 7 (6) *3 0  

 (S7) (S1) AND 
(S2) AND 
(S4) 

3 1 1 1 

 (S8) (S1) AND 
(S2) AND 
(S3) AND 
(S4)  

1 1 (1) 0  

Totalt antal 
artiklar 

    10 5 5 
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Urval 1 
Det fjärde steget innebar att läsa titel samt abstrakt hos de vetenskapliga artiklarna för 
att välja ut de som var relevanta och lämpliga för litteraturstudiens syfte (Polit och Beck 
2012). I CINAHL söktes det fram totalt 12 artiklar varav en var intern dubblett (Tabell 
1). I PsychInfo framkom det total 22 artiklar varav fem var interna dubbletter, fyra var 
externa dubbletter, tre var både externa och interna dubbletter (Tabell 2). I PubMed 
framkom det totalt 23 artiklar varav sex var externa dubbletter (Tabell 3). Sammanlagt 
valdes 11 artiklar från samtliga databaser ut till urval två. De artiklar som inte valdes ut 
till urval två hade inte en titel och abstrakt som var relevanta för litteraturstudiens syfte. 
 
Urval 2 
I det femte och sjätte steget lästes de vetenskapliga artiklarnas, metod, syfte, resultat 
samt diskussion. Artiklarna granskades mot litteraturstudiens syfte och 
inklusionskriterier (Polit och Beck 2012). I CINAHL valdes totalt två artiklar ut (Tabell 
1). I PsychInfo valdes totalt fem artiklar ut (Tabell 2). I PubMed valdes totalt fyra 
artiklar ut (Tabell 3). Sammanlagt valdes 11 artiklar från samtliga tre databaser ut till 
urval tre. De artiklar som inte valdes ut till urval tre var inte relevanta efter att ha lästs 
i sin helhet då de inte svarade på litteraturstudiens syfte. Artiklar som exkluderades var 
bland annat studier gjorde på kvinnor med olika gynekologiska cancerdiagnoser. 
 
Urval 3  
I det sjunde steget granskades de 11 vetenskapliga artiklarna som gick vidare från urval 
två. Granskningen utfördes efter granskningsmallen för kvalitativ metod ”Guide To An 
Overall Critique Of A Qualitative Research Report” samt efter granskningsmallen för 
kvantitativ metod ” Guide To An Overall Critique Of A Quantitative Research Report 
(Polit och Beck 2012). Efter artikelgranskningarna valdes samtliga 11 artiklar ut till 
steg åtta. Fem artiklar var av kvalitativ metod och sex artiklar var av kvantitativa metod.  
 
Dataanalys och databearbetning 
Det åttonde steget innebar att analysera de 11 vetenskapliga artiklarna (Polit och Beck 
2012). De 11 vetenskapliga artiklarna lästes ett flertal gånger individuellt. Därefter 
diskuterades resultatet av de vetenskapliga artiklarna sinsemellan. I det nionde steget 
sammanställdes resultatet (Polit och Beck 2012). Genom att färglägga med en 
överstrykningspenna de delar i artiklarnas resultat som passade med den här 
litteraturstudiens syfte och sedan föra in det i ett Word-dokument blev det ett samlat 
material att arbeta vidare med. De vetenskapliga artiklarna numrerades för att de på ett 
smidigare och lättare sätt skulle skiljas åt.  I det första Word-dokumentet färgkodades 
det material som var relevant. Det skapades sedan flera Word-dokument för att 
kategorisera det samlade materialet in i olika teman. Det skapades totalt fyra teman som 
motsvarade litteraturstudiens syfte. För att översätta och tolka artiklarna har 
elektroniska översättningsverktyg använts.   
 
Forskningsetiska överväganden 
De artiklar som ingick i litteraturstudien har alla blivit godkända av en etisk kommitté. 
Polit och Beck (2012) beskriver att det är viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt när 
forskning utövas. Polit och Beck (2012) beskriver också att fusk samt plagiat inte får 
förekomma under forskning. Resultatet i den här litteraturstudien har utformats ärligt 
och utan förförståelse som kan påverka resultatet. Elektroniska översättningsverktyg 
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har använts för att förstå och tolka artiklarna korrekt och på så sätt minska risken för 
feltolkning. Korrekt referenshantering har använts under utformningen av resultatet för 
att undvika plagiering samt falsifiering. Citat som använts i litteraturstudien är skrivna 
på originalspråk för att undvika tolkningsfel. De sökord som använts under 
databassökningarna var relevanta för den här litteraturstudiens syfte vilket är en 
betydande punkt vid utförandet av en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström 
(2008). Samtliga artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte har redovisats.  
 

Resultat 
Resultatet av litteraturstudien är baseras på 11 vetenskapliga artiklar varav fem artiklar 
var kvalitativa och sex artiklar var kvantitativa. Resultatet presenteras i fyra 
huvudteman; ”Erfarenheter av det psykiska måendet”, Erfarenheter av kroppsbild och 
sexualitet, Erfarenheter av relationer och stöd” och ” Erfarenheter av fysiska symtom 
och hälsa”. Det första temat ”Erfarenheter av det psykiska måendet” innehåller 
underrubrikerna; ”Chock, oro och rädsla” och ”Ångest och psykiskt mående”.   
 
Erfarenheter av det psykiska måendet 
Det första temat ”Erfarenheter av det psykiska måendet” beskriver den chock 
kvinnorna upplevde när de fick sin ovarialcancer diagnos samt deras oro och rädsla 
inför sjukdomen och hur det påverkade kvinnornas livskvalitet. Det beskriver även den 
ångest kvinnorna upplevde samt deras psykiska mående och hur det påverkade 
kvinnornas livskvalitet. 
 
Chock, oro och rädsla 
Kvinnor som fick en ovarialcancer diagnos blev chockade vilket hade en negativ 
inverkan på deras livskvalitet (Burles & Holtslander 2013; DellaRipa et al. 2015; 
Guenther et al. 2012). Kvinnorna upplevde att deras diagnos var oväntad och 
chockartad då de upplevt ytterst få eller svaga symtom (DellaRipa et al. 2015).  
En kvinna beskrev sin erfarenhet av att insjukna i ovarialcancer som;  

”I´m sitting on the beach and I’m reading a book…I am the 
only person on the beach … I put my book down an I walk 
up to the edge of the waves… I get far enough out that I can 
lay on my back and float … The ocean is just rockning me… 
After a litttle while I decide to turn around and tread 
water… I look back at beach and where it had been 
unpopulated… everybody I´ve ever known my whole life is 
on the beach. Then the scary part happens… There´s a 
fin…another fin…the fins start circling around me. I start 
waving my arms at all the people on the beach…they just 
smile and wave back at med and, of course, the fins are 
circkling…death is circling…they don´t get it…Then I 
wake up in a cold sweat, and that’s what it feels like to have 
cancer…everybody it that close going on with their 
lives…they can’t know what it feels like beacuse they’re on 
the beach and it’s not happening to them” (DellaRipa et al. 
2015, s. 294).  
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Kvinnorna förväntade sig helt andra diagnoser som var kopplade till gallblåse- eller 
urinblåsebesvär utifrån de symtom de upplevt (Guenther et al. 2012).  
 
Kvinnor med ovarialcancer kände en oro över eventuella komplikationer och att de 
kunde dö under kirurgin. De kände även en oro över de biverkningar som kunde uppstå 
vid cytostatikabehandlingen vilket hade en negativ påverkan på deras livskvalitet. När 
kvinnorna var färdigbehandlande inom kirurgin och fått erfarenhet av vad det innebar  
att behandlas med cytostatika minskade deras oro avsevärt vilket hade en positiv 
inverkan på deras livskvalitet (Seibaek et al. 2012). 
 
Kvinnor med ovarialcancer uppgav att de kände en oro över sin ekonomiska situation 
då de inte kunde arbeta och hade stora medicinska kostnader. De kvinnor som arbetade 
var rädda för att förlora sina arbeten då de var tvungna att ta ut ledighet för sin 
behandling vilket kunde påverka deras livskvalitet negativt (Guenther et al. 2012).  
 
Kvinnor som hade haft diagnosen ovarialcancer upplevde rädsla för att få tillbaka 
sjukdomen och hade flera funderingar kring återfall vilket kunde påverka deras 
livskvalitet negativt (Burles & Holtslander 2013; Guenther et al. 2012; Mirabeu-Beale 
et al. 2009). En kvinna beskrev sin rädsla för återfall som ” You’ve had cancer … it 
might come back you know … so sometimes it is a rollercoster.” (Guenther et al. 2012, 
s. 600). 
Kvinnorna kände sig osäkra och tvekade inför att ta CA-125 provet då de kände en stor 
rädsla inför ett eventuellt återfall av ovarialcancer (Guenther et al. 2012; Mirabeu-Beale 
et al. 2009). När kvinnorna deltog i stödgrupper för ovarialcancer kunde deras rädsla 
för återfall öka (Guenther et al. 2012).  
 
Ångest och psykiskt mående 
Hos kvinnor med ovarialcancer var ångest vanligt förekommande och påverkade 
kvinnornas livskvalitet negativt (Wen et al. 2017). De kvinnor som blev behandlade 
med cytostatika upplevde en högre grad av ångest som sedan minskade när de blev 
färdigbehandlade (Wen et al. 2017). Kvinnor med ovarialcancer upplevde ångest när 
de såg hur deras diagnos påverkade deras nära och kära (DellaRipa et al. 2015). Kvinnor 
med barn och barnbarn kände ångest över att de förmodligen inte skulle finnas kvar för 
att uppleva deras stora händelser i livet såsom bröllop eller examen (Guenther et al. 
2012). Kvinnor som fick förståelse och acceptans från sin familj och vänner löpte 
mindre risk att drabbas av ångest vilket hade en positiv inverkan på deras livskvalitet 
(Wen et al. 2017). 
 
Kvinnor med ovarialcancer hade en sämre psykiskt mående vilket påverkade deras 
livskvalitet negativt (Katumba et al. 2013). De kvinnor som överlevt och var 
färdigbehandlade hade en gott psykiskt mående och en bättre livskvalitet (Cox et al. 
2008; Mirabeu-Beaule et al. 2009).  
En kvinna uppgav att det var viktigt för hennes psykiska mående att ha en god relation 
till sin läkare vilket kunde främja hennes livskvalitet (DellaRipa et al. 2015).  
 
Erfarenheter av kroppsbild och sexualitet  
 
Det andra temat ”Erfarenheter av kroppsbild och sexualitet” beskriver kvinnornas 
kroppsbild och sexualitet samt dess samband och hur det påverkar kvinnornas 
livskvalitet. 
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Sjukdomen hade en inverkan på kvinnornas kroppar. Kvinnorna uppgav förändringar i 
både deras utseende samt i deras kroppsfunktion. Dessa förändringar uppkom efter 
kirurgi och cytostatikabehandling. Kvinnorna beskrev att när deras utseende 
förändrades så ändrades deras kroppsbild, självidentitet, kroppsförhållande samt deras 
sexualitet vilket kunde påverka deras livskvalitet negativt (Burles & Holtslander 2013). 
Livskvaliteten gällande kvinnornas kroppsbild och sexualitet kunde i vissa fall 
förbättras efter kirurgi (Penar-Zadarko et al. 2013). I mötet med andra människor ansåg 
kvinnorna att deras kroppar var en symbol för cancer och död (Ekwall et al. 2014).  
 
 
En kvinna uttryckte dock en tacksamhet över sin kropp och uttryckte det som; 

”You think you control your body, and I felt very betrayed 
that it did what it did to me…but now how I feel is different, 
in that I appreciate very much just that I’m here, that I have 
a body to be in. Yes, it´s altered, it doesn´t work perfectly, 
but I’m here and I’m thankful for that…There are times for 
sure that I’m not happy about it, but I can accept it, and I 
can move on from there and do what I can to make it work 
better” (Burles & Holtslander 2013, s. 439).  

 
I samband med kvinnornas ovarialcancer förändrades sexualiteten. Sexuella bekymmer 
var ett problem för alla som drabbats av ovarialcancer (Mirabeau-Beale et al. 2009; 
Monahan et al. 2008; Penar-Zadarko et al. 2013). Den sexuella funktionen hos 
kvinnorna kunde påverkas av kirurgi, cytostatikabehandling samt en minskad 
hormonnivå. Den sexuella funktionen kunde även påverkas av att kvinnorna hade en 
sämre kroppsbild (Mirabeau-Beale et al 2009; Penar-Zadarko et al. 2013). Kvinnorna 
kunde få en sämre njutning som hade en negativ inverkan på deras sexualitet (Monahan 
et al. 2008).  
 
Erfarenheter av relationer och stöd 
Det tredje temat ”Erfarenheter av relationer och stöd” beskriver kvinnornas relationer 
och andras stöd och hur det påverkade kvinnornas livskvalitet. 
 
Kvinnor med ovarialcancer hade ett sämre socialt välbefinnande vilket påverkade deras 
livskvalitet negativt (Katumba et al. 2013). Kvinnorna upplevde att de var 
problematiskt att ha en relation med personer som inte klarade av att tala om ämnen 
såsom döden. De vänner eller familjemedlemmar som inte klarade av dessa samtal 
minskade kvinnorna sin kontakt med (DellaRipa et al. 2015).  
 
Kvinnorna uppskattade det stöd de fick av bland annat sina familjemedlemmar och 
vänner (Burles & Holtslander 2013; Seibaek et al. 2012). Stöd från familj, vänner och 
andra har visat sig ge en förbättrad livskvalitet (Wen et al. 2017). Stödet kvinnorna fick 
av familj, grannar, vänner kunde bestå av mat, hjälp med barnpassning, böner, 
uppmuntran och emotionellt stöd vilket gjorde det lättare för dem att hantera sin 
diagnos och behandling (Burles & Holtslander 2013).  
 
Kvinnorna upplevde att de fått en bättre relation till sin partner sedan de insjuknat i 
ovarialcancer (Burles & Holtslander 2013; Guenther et al. 2012). Kvinnorna hade 
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uppfattningen om att deras partnerskap främjats positivt av deras ovarialcancer diagnos 
(Burles & Holtslander 2013).   
En kvinna beskrev sin relation med sin partner som;  

”My relationship with my husband has changed 
dramatically because of cancer…we live much more in the 
moment and treasure our time together now more and do 
less planning for the future…this is positive. We are much 
more aware that we do not live forever” (Burles & 
Holtslander 2013, s. 440).  

 
 
Erfarenheter av fysiska symtom och hälsa  
Det fjärde temat ” Erfarenheter av fysiska symtom och hälsa” beskriver vilka fysiska 
symtom kvinnor med ovarialcancer kan uppleva samt hur de försökte förbättra sin hälsa 
och hur det påverkade kvinnornas livskvalitet.   
 
Den fysiska hälsan var försämrad hos kvinnor med ovarialcancer vilket gjorde att deras 
livskvalitet var låg (Katumba et al. 2013). Kvinnor som upplevde symtom som trötthet, 
illamående, kräkningar och sömnsvårigheter hade en sämre livskvalitet (Mirabeu-beale 
et al. 2009). Kvinnor med ovarialcancer uppgav att behandlingen var en kamp och att 
den påverkade dem svårt fysiskt. Kvinnorna upplevde biverkningar efter bukkirurgi och 
cytostatikabehandling. De hade bland annat besvär med fatigue, anemi, illamående, 
obstipation, sår i munnen och domningar perifert vilket påverkade deras livskvalitet 
negativt (Guenther et al. 2012).  
 
Kvinnor som överlevt ovarialcancer upplevde gynekologiska symtom såsom vaginala 
blödningar, vaginal torrhet, vaginala infektioner, vaginala irritationer och 
samlagssvårigheter som kunde påverka deras livskvalitet (Monohan et al. 2008).  
 
Kvinnor med ovarialcancer började göra fler hälsosamma val såsom förbättrade 
matvanor och ägna sig åt fysik aktivitet i hopp om en förbättrad hälsa och livskvalitet 
(Ekwall et al. 2014; Guenther et al. 2012).  
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa de erfarenheter som kan påverka 
livskvaliteten hos kvinnor med ovarialcancer. Resultatet gav en bild av de erfarenheter 
som påverkar livskvaliteten hos kvinnor med ovarialcancer och det blev totalt fyra 
teman; ”Erfarenheter av det psykiska måendet”, ”Erfarenheter av relationer och stöd, 
”Erfarenheter av kroppsbild och sexualitet” och ”Erfarenheter av fysiska symtom och 
hälsa”.  
 
Resultatdiskussion 
Erfarenheter av det psykiska måendet  
I litteraturstudiens resultat visade det sig att kvinnor som blev diagnostiserade med 
ovarialcancer fick en chock när de fick sin diagnos då de hade förväntat sig helt andra 
diagnoser utifrån deras upplevda symtom. Detta styrks i en studie av Akyüz et al. (2008) 
som beskriver att många kvinnor som blev diagnostiserade med ovarialcancer upplevde 
en chock vid diagnostillfället.  
Kvinnorna beskrev en oro över eventuella komplikationer, död, biverkningar och 
ekonomi och det styrks av Pisu et al. (2017) som beskriver att kvinnor med 
ovarialcancer kände en oro över sjukdomen komplikationer och sin personliga ekonomi 
samt en oro över den osäkra utgången cancer kunde ha. Shao et al. (2017) beskriver att 
ekonomi var ett område som påverkade kvinnornas livskvalitet negativt vilket stryker 
litteraturstudiens resultat. 
Kvinnorna uppgav att de upplevde en rädsla för att få tillbaka sin diagnos och hade flera 
funderingar kring återfall vilket påverkade deras livskvalitet negativt. Kvinnorna kände 
sig även osäkra och tvekade inför att ta CA-125 provet då deras rädsla för återfall var 
så stor. Holliday et al. (2018) menar på att kvinnor kände rädsla och hade funderingar 
kring återfall av ovarialcancer samt att de kände ett obehag inför återbesök och vid CA-
125 provet.  
Kvinnor som deltog i stödgrupper för ovarialcancer kunde uppleva rädsla för återfall i 
sjukdomen. Resultatet ifrågasätts till viss del av Cozarcu (2014) som beskriver att 
kvinnor med bröstcancer som deltog i stödgrupper hade till mestadels positiva 
erfarenheter. En kvinna i studien beskrev sin erfarenhet av stödgruppen som ”I 
overcame fear…” (Cozarcu 2014, s. 13).  
 
I litteraturstudiens resultat framkom det att hos kvinnor med ovarialcancer är ångest 
vanligt förekommande och påverkar kvinnornas livskvalitet negativt. Det kan styrkas 
av Bisseling et al. (2009) och Mukherjee et al. (2017) som beskriver att kvinnorna med 
diagnosen ovarialcancer hade besvär med ångest vilket hade en negativ inverkan på 
deras livskvalitet. Det framkom även i resultatet att de kvinnor som överlevt 
ovarialcancer och var färdigbehandlade hade en gott psykiskt mående vilket ifrågasätts 
av Stavraka et al. (2012) som lyfter fram att kvinnor som överlevt ovarialcancer hade 
ett sämre psykiskt mående som inte verkade förbättras över tid.   
 
Erfarenheter av relationer och stöd 
Det framgick i litteraturstudiens resultat att kvinnorna fick stöd av sin familj och 
omgivning vilket påverkade deras livskvalitet positivt. Kvinnorna upplevde också att 
deras partnerskap hade gynnats av deras diagnos med ovarialcancer.  Det kan styrkas 
av Cleary et al. 2011 och Wilmoth et al. 2011 som beskriver att kvinnor relation med 
sin partner hade förbättrats. Yilmaz et al (2017) bekräftar litteraturstudiens resultat och 
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beskriver att få socialt stöd var kopplat till en högre livskvalitet hos patienter med en 
cancerdiagnos.  
 
Erfarenheter av kroppsbild och sexualitet 
Ovarialcancer hade en negativ inverkan på kvinnornas kroppar och de uppgav 
förändringar i både utseende samt kroppsfunktion. Kvinnorna beskrev även att när 
deras utseende förändrades så ändrades bland annat deras kroppsbild vilket kunde 
påverka deras livskvalitet negativt. Kvinnorna kunde uppleva en sämre sexuell njutning 
vilket hade en negativ inverkan på deras sexualitet. Den sexuella funktionen hos 
kvinnorna kunde påverkas av behandling samt av en försämrad kroppsbild vilket hade 
en negativ inverkan på deras livskvalitet. Resultatet styrks av Cleary et al. (2013) som 
beskriver att kvinnor som drabbats av en gynekologisk cancersjukdom fick en 
förändrad kroppsbild. Reis et al. (2010) beskriver att kvinnor som genomgick 
behandling för ovarialcancer fick en förändrad kroppsbild vilket påverkade deras 
livskvalitet negativt. Cleary et al. (2013) beskriver att kvinnor med en gynekologisk 
cancersjukdom uppgav att deras sexualitet påverkades negativt av deras försämrade 
kroppsbild samt att deras sexuella njutning minskat på grund av smärta vid samlag. 
Pitts et al. (2011) beskriver att flera kvinnor med ovarialcancer upplevde smärta vid 
samlag, att de hade ett minskat sexuellt intresse och minskad sexuell njutning vilket 
styrker litteraturstudiens resultat ytterligare. Geue et al. (2015) beskriver att 
cancerpatienter upplevde en förlust av sexuell aktivitet och orsaken var främst de 
symtom och biverkningar som uppkom i och med deras cancerdiagnos. Rowland et al. 
(2015) menar på att kvinnorna upplevde en minskad lust till samlag eller en helt 
försvunnen lust vilket till stor den berodde på smärta efter behandling.  
 
Erfarenheter av fysiska symtom och hälsa 
Litteraturstudiens resultat påvisade att kvinnor som genomgick behandling för sin 
ovarialcancer upplevde symtom såsom illamående, sömnproblem och trötthet. 
Kvinnorna upplevde också gynekologiska symtom såsom vaginala blödningar, torrhet, 
irritationer och samlagsvårigheter. Pedersen et al. (2013) beskriver att patienter som 
genomgår behandling för cancer handskas med biverkningar som illamående, håravfall, 
trötthet och viktminskning. 
Det framkommer även i resultatet att kvinnorna ändrade sina matvanor samt började 
ägna sig åt fysisk aktivitet för att främja sin hälsa. Litteraturstudiens författare tycker 
det är positivt att kvinnorna tar eget ansvar för sin hälsa och att sjuksköterskan bör 
motivera och ge positiv feedback vid egenvård.  
 
Metoddiskussion 
I litteraturstudien användes Polit och Beck (2012) nio steg. Vid användandet av den här 
metoden säkerställdes det att studien utfördes strukturerat och systematiskt. Det fanns 
dock en risk för att de nio stegen skulle tolkas fel då Polit och Beck (2012) nio steg är 
beskrivna på engelska. För att på bästa sätt undvika feltolkning användes elektroniska 
översättningsverktyg för att översätta till svenska.  
 
Vid databassökningen användes tre databaser, CHINAL, PsycInfo samt PubMed. 
Användningen av tre databaser gav en större variation att belysa området med vilket 
ökar kvaliteten och trovärdigheten i den här litteraturstudien. Vid användning av flera 
databaser ökade antal dubbletter vilket hade en negativ påverkan tidsmässigt.   
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De sökord som valdes var lämpliga utifrån den här litteraturstudiens syfte. Sökordet 
”Ovarian neoplasms” valdes för att få fram den rätta diagnosen ur syftet. Sökordet 
”Quality of life” valdes för att få fram livskvalitet ur syftet.  Sökordet ”Life 
Experiences” valdes för att få fram kvinnornas erfarenheter vilket kunde ha en 
betydande roll för deras livskvalitet. Sökordet ”Ovaries” valdes ut för att få fram ovarial 
och sökordet ”Neoplasm” användes för att få fram cancer vilket gjorde att diagnosen 
lyftets fram ur syftet. Sökordet ”Psychosocial factors” valdes för att fram psykosociala 
faktorer vilket kunde påverka livskvaliteten.  
 
Vid databassökningarna användes termen ”AND” och kombinerade sökord för att få 
fram vetenskapliga artiklar som hade ett resultat som motsvarade litteraturstudiens 
syfte. Det negativa med att kombinera sökorden var att det fanns en risk för att 
vetenskapliga artiklar som stämde med syftet automatiskt sorterades bort. Det fanns en 
möjlighet att ”AND” funktion kan påverka resultatet negativt men i sin helhet är 
resultatet i den här litteraturstudien troligtvis enhetligt. I tabell ett redovisas inte 
kombinationen mellan ”Ovarian Neoplasms”, ”Life Experiences” och ”Quality of 
Life” då de gav noll träffar.  
 
Vid databassökningarna valdes ett tidsintervall på 11 år för att få tillräckligt med 
material. Sökningar mellan åren 2009–2018 gjordes i de tre databaserna men gav inte 
tillräckligt med material. 
 
De vetenskapliga artiklarna granskades enligt Polit och Beck (2012) granskningsmallar 
för kvalitativa och kvantitativa studier för att garantera att de utvalda artiklarna till den 
här litteraturstudien höll en god kvalitet.  
 
De vetenskapliga studierna var från 8 länder, USA (n=4), Kina (n=1), Danmark (n=1), 
Polen (n=1), Kanada (n=1), Nederländerna (n=1), Sverige (n=1) och Uganda (n=1). 
Detta gav en samlad värdslig bild över kvinnor med ovarialcancer och bidrog även till 
olika erfarenheter beroende på hur samhället i länderna var uppbyggt. Exempelvis hade 
kvinnor i USA en större oro över sin ekonomi på grund av hur sjukvårdssystemet var 
uppbyggt.  
 
Den här litteraturstudien har styrkor och framförallt en hög reliabilitet då 
databassökningarna då utformats enligt Polit och Beck (2012) nio steg. Ett etiskt 
förhållningssätt har hållits under hela utförandet av litteraturstudien vilket ökar dess 
validitet.  
 
Klinisk betydelse 
Kunskap om de erfarenheter som påverkar livskvaliteten både negativt och positivt hos 
kvinnor med ovarialcancer kan bidra till en utveckling av omvårdnaden kring 
sjukdomen. Kunskap om dessa erfarenheter kan leda till förbättrade 
omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda sig av för att främja 
livskvaliteten hos kvinnor med ovarialcancer.  
 
Framtida forskning 
I litteraturstudien framkom det att stödgrupper för kvinnor med ovarialcancer kunde 
leda till en ökad rädsla för återfall vilket påverkade kvinnornas livskvalitet negativt. 
Fler studier som undersöker effekten av stödgrupper bör genomföras för att undersöka 
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om de positiva effekterna av att vara delaktig i stödgrupper är fler än de negativa 
effekterna. Fler studier som undersöker erfarenheter som har en inverkan på kvinnor 
med ovarialcancer livskvalitet bör göras då patientgruppen är stor. Forskning om 
erfarenheter skulle leda till ytterligare kunskap om livskvaliteten och till en utveckling 
av förbättrade omvårdnadsåtgärder.  
 
Slutsats 
Resultatet av litteraturstudien visade att det var flera erfarenheter som påverkade 
livskvaliteten. Kvinnorna upplevde negativa erfarenheter såsom förändrad kroppsbild, 
gynekologiska och fysiska symtom samt en sämre sexuell funktion vilket påverkade 
deras livskvalitet negativt. Kvinnorna hade även positiva erfarenheter av ovarialcancer 
såsom en förbättrad relation till sin partner och stöd av sin omgivning vilket främjade 
deras livskvalitet.  
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 Årtal land Syfte Metod Huvudresultat 

Burles, M., & Holtslander, L 2013 
Kanada 

Syftet var att skildra 
kvinnors upplevelser av att 
leva med ovarial cancer.  

Kvalitativ: Hermeneutisk 
och fenomenologi metod. 
Tillfrågade: 16  
Bortfall: 3  
Antal deltagande: 13 
Urval: Snöbollsurval 

Insamlad data påvisade att 
kvinnorna fick en annan 
syn på sin kropp. 
Kvinnorna upplevde att de 
fick ett bra stöd av sina 
nära och kära och ett 
förstärkt partnerskap. 

Cox, A., Bull, E., Cockle- 
Hearne, J., Knibb, W., Potter, 
C., Faithfull, S. 

2008  
Nederländerna 
 

Syftet var att skildra värdet 
av en sjuksköterskeledd 
telefonuppföljning som 
hade som syfte att finna 
återfall, identifiera psykisk 
samt fysisk ohälsa hos 
kvinnor som överlevt 
ovarial cancer. 

Kvantitativ: Retrospektiv 
studie.  
Tillfrågade: 77 
Bortfall: 21  
Antal deltagande: 56 
Urval: Strategiskt urval  

Insamlad data påvisade att 
de deltagande kvinnorna 
hade en god livskvalitet. 

DellaRipa, J., Conlon, A., 
Lyon, D. E., Ameringer, S. A., 
Kelly, D. L., & Menzies, V. 

2015 
USA 

Syftet var att undersöka 
kvinnors upplevelse av 
ångest genom att ställa 
frågan ” Vad vill kvinnor 
med ovarial cancer att 
deras respektive, familj, 
vänner och vårdpersonal 
ska veta om deras 
erfarenheter av ångest 
under tiden för diagnos och 
behandling.  

Kvalitativ: Grounded 
theory 
Tillfrågade: 15 
Bortfall:  3 
Antal deltagande: 12  
Urval: Avsiktligt urval 

Insamlad data påvisade att 
kvinnorna upplevde att 
ovarial cancer diagnosen 
kom som en chock. 
Kvinnorna upplevde en 
rädsla för återfall och 
ångest. Kvinnorna tog 
beslut om relationen för att 
främja sin livskvalitet. 
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Författare Årtal land Syfte Metod Huvudresultat 

Ekwall, E., Ternestedt, B-M,. 
Sorbe, B., Sunvisson, H. 

 2014 
Sverige 

Syftet var att belysa 
fenomenet att leva med 
återkommande 
äggstockscancer och 
upplevelser hos kvinnor i 
den situationen. 

Kvalitativ: 
Fenomenologisk 
Tillfrågade: 6  
Bortfall: 2  
Antal deltagande: 4 
Urval: Avsiktligt urval 

Insamlad data påvisade 
kvinnornas syn på deras 
kropp efter ovarialcancer 
diagnosen.  

Guenther, J. Stiles, A. & 
Champion-Dimmitt, J. 

2012 
USA 

Syftet var att skildra 
kvinnor som drabbats av 
ovarial cancer 
livserfarenheter. 

Kvalitativ: 
Fenomenologisk, 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Tillfrågade: 11 
Bortfall: 0st 
Antal deltagande: 11  
Urval: Snöbollsurval 

Insamlad data skildra 
kvinnors upplevelse före 
och efter cancerdiagnosen. 
Kvinnorna upplevde chock 
vid diagnosfastställandet. 
Kvinnorna kände 
osäkerhet och rädsla över 
sin diagnos. 
Färdigbehandlade kvinnor 
var oroliga för återfall.  
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Författare Årtal land Syfte Metod Huvudresultat 

Katumda, J,. Obore, S., Kaye, 
D. 

2013 
Uganda 

Syftet var att beskriva 
hälsorelaterad livskvalitet 
hos kvinnor med ovarial 
cancer på Mulago sjukhus. 

Kvantitativ: Fallstudie 
Tillfrågade: 36  
Bortfall: 0 
Antal deltagande: 36  
Urval: Strategiskt 

Insamlad data påvisade att 
livskvaliteten hos 
kvinnorna var nedsatt 
framförallt inom den 
psykiska och sociala 
domänen  

Mirabeau-Beale, K-L., 
Kornblith, A-B., Penson, RT., 
Lee, H., Goodman, A., 
Campos, S-M., Duska, L., 
Pereira, L., Bryan, J. & 
Matulonis, U-A. 

2009 
USA  
 

Syftet var att jämföra 
livskvalitet och den 
långsiktiga omställningen 
hos överlevande kvinnor 
från tidig och avancerat 
stadie av ovarial cancer. 

Kvantitativ: Hypotetisk- 
deduktiv. 
Tillfrågade: 172 
Bortfall: 72  
Antal deltagande: 100  
Urval: Strategiskt 

Insamlad data påvisade att 
kvinnorna upplevde en 
rädsla för återfall. 
Kvinnorna hade en sämre 
psykisk status och en 
nedsatt sexualitet.  

Monahan, P.O., Champion, 
V.L., Zhao, Q., Miller, A.M., 
Gershenson, D., Williams, S.D. 
& Cella, D.C. 

2008  
USA 

Syftet var att skildra 
skillnaderna gällande 
livskvalitet mellan kvinnor 
som överlevt 
germinalcellscancer och 
unga kvinnor som inte haft 
en cancerdiagnos. 

Kvantitativ: Randomized 
Controlled. 
Tillfrågade: 394  
Bortfall: 87 
Antal deltagande: 262 
Urval: Strategiskt 
 
 

Insamlad data påvisade att 
kvinnorna upplevde 
gynekologiska symtom 
och nedsatt sexualitet. 
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Författare Årtal land Syfte Metod Huvudresultat 

Penar Zadarko, B., Binkowska- 
Bury, M., Wolan, M., 
Gawelko, J., Urbanski, K. 

2013 
Polen 

Syftet var att utvärdera 
livskvaliteten långsiktigt 
hos kvinnor med ovarial 
cancer preoperativt och 6 
månader postoperativt. 

Kvantitativ: Longitudinell 
Tillfrågade: 118 
Bortfall: 25 
Antal deltagande: 93 
Urval: 
Bekvämlighetsurval 

Insamlad data påvisade att 
kvinnorna upplevde en 
nedsatt sexualitet och 
försämrad kroppsbild 
vilket kunde förbättras 
efter behandling.  

Seibaek, L., Petersen, L.K., 
Blaakaer, J., & Hounsgaard, L. 
 

2012 
Danmark 

Syftet var att granska 
kvinnors upplevelser som 
gått igenom en ovarial 
cancerkirurgi genom att 
illustrera 
patientperspektivet vid 
diagnosticering och 
behandlingsstart 

Kvalitativ: 
Fenomenologisk och 
hermeneutisk. 
Tillfrågade: 10 
Bortfall: 0,5 
Antal deltagande: 9,5 
Urval: Strategiskt 
 

Insamlad data påvisade att 
kvinnorna upplevde en oro 
över sjukdomen som sedan 
minskade efter behandling. 
Kvinnorna upplevde att de 
fick ett bra stöd av nära 
och kära.  

Wen, Q., Shao, Z., Zhang, P., 
Zhu, T., Li, D., Wang, S. 

2017 
Kina 

Syftet var att granska 
mentala förändringar under 
aktiv kemoterapi för att se 
hur stor verkan den hade 
på livskvaliteten samt att 
granska effekten av socialt 
stöd hos kinesiska kvinnor 
med återfall av ovarial 
cancer. 

Kvantitativ: Longitudinell 
Tillfrågade: 123 
Bortfall: 28 
Antal deltagande: 95 
Urval: Strategiskt 

Insamlad data påvisar att 
kvinnorna hade en hög 
närvaro av ångest och det 
hade en stor inverkan på 
livskvaliteten. Socialt stöd 
hade en gynnsam effekt 
hos kvinnor med återfall 
av ovarialcancer. 

 
   

 


