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Introduktion; Ovarialcancer, är den cancerform som står för flest dödsfall bland de gynekologiska cancerformerna och på 

grund av diffusa symtom resulterar det i att många kvinnor diagnostiseras i ett framskridet stadie av sjukdomen. Följderna 

kan därför bli omfattande och medföra flera förändringar i kvinnans liv, både fysiska och psykiska. Syfte; Syftet med denna 

studie är att utforska hur kvinnors sexualitet påverkas under och efter behandling av ovarialcancer. Metod; Metoden som 

användes var Polit och Becks niostegsmodell för en litteraturstudie. Till litteratursökningen användes databaserna CINAHL 

och PubMed. Artiklarna granskades och kvar blev tio artiklar som svarade på studiens syfte. Resultat; Är analyserat och 

uppbyggt efter Clearly et al. (2011) modell genom ett deduktivt arbetssätt. Den sexuella funktionen påverkades av olika 

faktorer som orsakades bland annat av de olika biverkningarna. Den sexuella självbilden förändrades framförallt genom att 

kroppsbilden blev negativt påverkad. Den påverkade kroppsbilden gav i sin tur en negativ påverkan på de sexuella 

relationerna, då kvinnorna kände oro för att partnern inte längre skulle tycka att de var attraktiva. Slutsats; Då 

litteraturstudiens resultat visar att kvinnors sexualitet försämras av sjukdomen och dess behandling bör sjuksköterskan kunna 

ge den information och vara det stöd kvinnorna behöver för att främja en god sexuellhälsa. Det hör till sjuksköterskans 

profession att ha den kunskap och kompetens som behövs för att kunna möta och hjälpa dessa kvinnor på bästa sätt. 
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Introduktion 

Ovarialcancer 

Ovarialcancer, även känt som äggstockscancer, är den åttonde vanligaste cancerformen bland 

kvinnor och är den cancerform som står för flest dödsfall bland de gynekologiska 

cancerformerna. Sjukdomen anses därmed vara ett folkhälsoproblem (Tinelli et al. 2010), år 

2014 dog 710,4 kvinnor av ovarialcancer i Sverige (World Health Organization [WHO] 

2014).  Ovarialcancer är ett samlingsnamn för elakartade tumörer, maligna tumörer, som 

utgår från ovarierna eller dess närliggande struktur. När en tumör uppstått kan spridning av 

sjukdomen ske och det sker genom att celler från tumören lossnar och sprids genom det 

lymfatiska systemet eller med hjälp av bukvätskan. Vid spridning via bukvätskan kan 

cellerna inplanteras på alla organ i buken och i bukväggen (Sorbe et al. 2013). Det har visat 

sig att sjukdomen är vanligast i industriländer där kvinnorna får menstruationen tidigare, har 

menopaus senare samt föder färre barn än kvinnorna i utvecklingsländer. Vanligast är den hos 

kvinnor som aldrig har varit gravida (Jerpseth 2011).  

 

Symtom 

I flera fall har ovaraialcancer ett smygande förlopp och de symtom som uppkommer är ofta 

ospecifika, som till exempel diffusa bukproblem som buksmärta, fyllnadskänsla, förändrade 

tarmvanor, illamående, symtom som urinträngningar och trötthet kan också uppträda (Jayde 

et al. 2009). Flera symtom uppträder till följd av att tumören har växt fritt i bukhålan, vilket i 

sin tur leder till att den sedan trycker på närliggande vävnader så som tarmar och urinblåsa 

samt att den vuxit till en storlek som ger tyngdkänsla (Sorbe et al. 2013). På grund av att 

symtomen är otydliga ignoreras de ibland av patienten under en längre tid. Även läkare kan 

ha svårt att koppla ihop symtomen till denna allvarliga sjukdom, därav är det vanligt att 

diagnostiseringen blir fördröjd (Jayde et al. 2009).  

 

Diagnos och Behandling 

Första steget för att diagnostisera ovarialcancer är blodprov och en vanlig gynekologisk 

undersökning med palpation och endovaginalt ultraljud (Shaaban & Rezvani 2009). Nästa 

steg i utredningen är röntgen undersökning som genomförs för att kunna utföra en 

stadieindelning, för att lokalisera tumören och för att se den eventuella spridningen och dess 

metastaser (Jayde et al. 2009). Enligt Borgfeldt et al. (2010) delas sjukdomen in i olika 

stadier beroende på hur omfattande sjukdomen är.  

- Stadie I; tumören är begränsad till ovarierna, antingen den ena eller båda.  

- Stadie II; en eller båda ovarierna är drabbade samt en spridning till bäckenet.  

- Stadie III; tumörspridning även till buken utanför lilla bäckenet och/eller metastas till 

de lymfkörtlar bakom bukhinnan, lymfkörtlar vid ljumskarna och/eller ytmetastaser 

på levern.  

- Stadie IV; det har bildats fjärrmetastaser och/eller pleuravätska med cancerceller.  

Vid stadieindelningen spelar kirurgi en betydande och avgörande roll, vid operation ställs 

nämligen den korrekta diagnosen, stadieindelning och kategorisering av sjukdomen. 

Kvinnorna delas in antingen låg- eller högriskgrupp, där de i lågriskgruppen endast kan 

behöva behandlas med kirurgi medan de i högriskgruppen kräver en mer omfattande 

behandling (Sorbe et al. 2013).  
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Kirurgisk behandling 

Som tidigare beskrivet är kirurgiskbehandling primärbehandlingen vid ovarialcancer och 

målet är maximal tumörrecuderande kirurgi (Nilbert 2013). Komplikationer som kan uppstå 

till följd av kirurgin är blödningar i buken, pleuravätska som leder till andningsbesvär, 

pneumoni, djupa ventromboser, lungemboli och sårinfektioner (Sorbe et al. 2013). Vid 

kirurgiskbehandling finns det risk för nervskada som kan leda till att kvinnan får det svårare 

att uppnå orgasm vid samlag (Maas et al. 2004). I flera fall av högrisk patienter förekommer 

en kombination av kirurgi och cytostatikabehandling och trotsatt de flesta kvinnor initialt 

svarar på behandling är det många som får återfall och får genomgå upprepad behandling i 

flera år (Lockwood-Rayermann 2006).  

Cytostatikabehandling 

Cytostatikabehandlingen gör att tumörcellerna skadas och deras förmåga att föröka sig 

hindras. Behandlingen medför många påfrestande biverkningar för patienten, och en av de 

vanligaste biverkningarna är håravfall (Borgfeldt et al. 2010). Behandlingen kan även ha en 

påverkan på kvinnans fertilitet genom att ovarierna påverkas på ett negativt sätt. Cytostatika 

kan ge uppkomst till exempelvis blödningsrubbningar, för tidig menopaus samt reducera 

antalet äggceller. Dessa biverkningar innebär att möjligheten till att få biologiska barn 

påverkas (Borgfeldt et al. 2010). Enligt Carter et al. (2005) kan smärta vid vaginal 

penetration uppstå till följd av behandlingen. Det beror på att cytostatikabehandlingen kan 

göra slemhinnan i vaginan torr vilket leder till små blödningar och smärta (Carter et al 2011). 

Strålbehandling 

Enligt Cancer Centrum Region Väst (2015) har strålbehandling i flera studier visat en 

förlängd progressionsfri överlevnad vid ovarialcancer men inte någon effekt på den totala 

överlevnaden. På grund av den ökade risken för sena biverkningar är strålbehandling inte 

rekommenderad vid primär behandling av ovarialcancer. Däremot har det vid palliativvård 

visat att strålbehandling har en god symtomlindrande effekt vid återfall av ovarialcancer.  

 

Att leva med ovarialcancer 

Tidigare studier har visat att kvinnor som nyligen blivit diagnostiserade med ovarialcancer 

upplever både psykiska och fysiska hälsoproblem, och att det inte bara orsakas av sjukdomen 

utan även av följderna från dess olika behandlingar (Von Gruenigen et al. 2006; Sun et al. 

2007). Studier har visat att kvinnor som genomgått behandling för ovarialcancer har en 

försämrad livskvalitet (Fitch et al. 2000; Liavaag et al. 2007). Bloom et al. (2007) menar att 

en försämrad sexuell funktion är associerad med en sämre livskvalitet. Att bevara den 

sexuella funktionen efter behandling är därför en viktig del för att uppnå en bättre livskvalitet 

(Basson 2010; Ratner et al. 2010). Det har även framkommit att patienter med ovarialcancer 

lider av besvär som långvarig smärta, menopausbesvär, trötthet, ångest och sexuella problem 

(Ferrell et al. 2003). Enligt Ibeanu et al. (2011) kan de kvinnor som på grund av behandlingen 

hamnat i menopaus få besvär med svettningar och värmevallningar som leder till en dålig 

sömnkvalite. Den dåliga sömnkvaliten påverkar i sin tur den sexuella lusten genom nedsatt 

stämningsläge. Enligt Carmack Taylor et al. (2004) finns den sexuella dysfunktionen hos 

patienter både under och efter behandling. 

 

Sexualitet 

Den mänskliga sexualiteten består av kön, könsroller, könsidentitet, vilken sexuell läggning 

personen tillhör, njutning, erotik, intimitet och reproduktion. Sexualitet kan uttryckas och 



 
 

6 
 

upplevas genom bland annat relationer, fantasier, tankar, beteende, värderingar och roller. 

Sexualitet påverkas av samspelet mellan biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, 

politiska, kulturella, rättsliga, historiska, religiösa och andliga faktorer (WHO 2006). 

Canceröverlevare löper större risk än friska individer att utveckla en förändrad upplevelse av 

sin sexualitet (Krychman et al. 2006). Till skillnad från fysiologiska biverkningar som i de 

flesta fall minskar med tiden, kan en förändrad upplevelse av sin sexualitet kvarstå under 

många år hos canceröverlevare (Tierney 2008). 

Ordet sexualitet används ofta i medicinsk- och omvårdnadslitteratur, och är något som anses 

vara en självklar del av mänskligt liv. Det finns dock en brist på samförstånd när det gäller 

definitionen av begreppet (Sheerin och McKenna 2000). För många kvinnor är definitionen 

av sexualitet mycket mer än möjligheten att ha samlag eller att kunna reproducera (Thaler-

Demers 2001). Det förstärks av Monga (2002) som menar att det är viktigt att skilja mellan 

"sexualitet" och "fysisk sexuell aktivitet". 

Woods (1987) gav på mitten av 1980-talet en heltäckande definition av ordet sexualitet och 

menade att det är en flerdimensionell konstruktion bestående av tre komponenter sexual 

function, sexual self concept och sexual relationships. De tre delarna inkluderar vad en 

person känner om sig själv, hur hen känner i sina relationer med andra, och hur hen har 

erfarenhet av att ge och ta emot njutning genom fysiska sexuella handlingar. Skulle det ske en 

förändring i någon av de tre komponenterna skulle det innebära efterföljande förändringar i 

de återstående delarna och personens sexuella hälsa skulle komma att påverkas. Wood (1987) 

menar att sexualitet är så mycket mer än bara den fysiska aspekten, vilket den medicinska 

litteraturen ofta fokuserar vid. Woods definition av sexualitet var inte utvecklad specifikt för 

cancervård men har blivit uppmärksammat av ett flertal forskare inom gynekologisk cancer 

(Cleary & Hegarty 2011). Cleary et al. (2011) har utvecklat Woods (1987) tre komponenter 

och skapat underrubriker för att definiera varje komponent. 

Figur 1. Fritt tolkad från Cleary et al. (2011).  

 

I Sexual function inkluderas Sexual response cycle, vilket innebär sexuellt begär, sexuell 

upphetsning och orgasm. Sexual self concept innebär enligt Woods (1987) bilden individen 

har av sig själv och uppskattningen av den mänskliga rollen. Därav delade Cleary et al. 

(2011) in komponenten i Body image, Sexual esteem och Sexual self schema. Body image är 

enligt Price (1990) ett komplext fenomen som enklast kan beskrivas som den bilden en 

individ har av sin kropp i sitt sinne. Price (1990) har utvecklat en modell “Body Image Care 

Model” som beskriver vår kroppsuppfattning och enligt den påverkas kroppsuppfattningen av 

tre dimensioner: kroppsideal, kroppverklighet och kropp utseende. Modellen fokuserar på hur 

vi upplever våra kroppar samt vår reaktion på hur andra ser oss. Enligt Snell & Papin (1989) 
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innebär Sexual esteem vilken uppfattning hen har om sig själv som sexuell partner, hur 

sexuellt skicklig och vilken sexuell kompetens hen upplever sig ha. Enligt Andersen & 

Cyranowski (1994) innebär Sexual self schema hur hen ser på sig själv utifrån olika sexuella 

aspekter som exempelvis kärlek, romantik, passion och upphetsning. Andersen & 

Cyranowski (1994) menar även på att hens tidigare och nuvarande erfarenheter samt 

information från samhället har en inverkan. Sexual relationships fördelades i Communication 

och Intimacy, vilket innefattar hens förmåga att kunna kommunicera och att vara intim med 

sin partner (Cleary et al. (2011). 

Cleary et al. (2011) sätt att beskriva ordet sexualitet ger en djupare förståelse i vad det 

innebär, hur det kan delas in och vilka olika aspekter som påverkar vår sexualitet. I den här 

litteraturstudien används därför Cleary et al. (2011) modell i bearbetningen och utförandet av 

resultatet. 
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Problemavgränsning 

Ovarialcancer är den åttonde vanligaste cancerformen bland kvinnor, och på grund av diffusa 

symtom resulterar det i att många kvinnor diagnostiseras i ett framskridet stadie av 

sjukdomen. Diagnosen och behandlingarna som följer kan därför bli omfattande och medföra 

flera förändringar i kvinnans liv, både fysiska och psykiska. Sexualiteten är för många 

människor en viktig del av livet och består av olika behov och handlingsmönster som 

kommer till uttryck i bland annat sexuell njutning, intima och emotionella relationer. Det 

framkommer i litteraturen att sexualiteten påverkas hos kvinnor med ovarialcancer. Därmed 

har den här litteraturstudien i syfte att utforska påverkan av sexualiteten hos kvinnor relaterat 

till behandlingen. För att en sjuksköterska ska kunna hjälpa patienter på bästa sätt krävs det 

kunskap om hur patienterna blir påverkade, då en sjuksköterska kan komma att möta kvinnor 

med ovarialcancer i sitt arbete. För att kunna bemöta eventuella frågor och funderingar 

relaterade till hur sexualiteten påverkas behöver sjuksköterskor ha kunskap kring området 

och därmed är det viktigt att belysa. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att utforska hur kvinnors sexualitet påverkas under och efter 

behandling av ovarialcancer. 
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Metod 
Den metoden som har använts är en litteraturstudie och syftet med en sådan studie är att 

sammanställa forskning inom det aktuella ämnet, belysa eventuella brister samt att det kan 

leda fram till nya forskningsområden (Polit & Beck 2012). En litteraturstudie börjar med 

skapandet av en fråga, för att sedan formulera och genomföra en plan för insamling av 

information. Informationen ska sedan tolkas, analyseras och sammanställas efter Polit och 

Becks (2012) modell som består av nio steg, se Figur 2. 

Figur 2. Fritt tolkad och översatt. (Polit & Beck 2012). 

 

Litteratursökning 

Steg 1, Formulera huvudfråga och eventuella underfrågor, (Polit & Beck 2012). Ett syfte har 

formulerats och ligger till grund för studien, vilket redovisas ovan under rubriken Syfte. 

Steg 2, Utforma sökstrategi, välj databas, ämnesord samt nyckelord, (Polit & Beck 2012). De 

databaser som valdes var PubMed och CINAHL. PubMed innehåller Medline, som är 

världens största medicinska referensdatabas, CINAHL, (Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health, Literature) är en databas som täcker främst hälso- och vårdvetenskap 

(Backman 2008). Båda databaserna är enligt Forsberg och Wengström (2013) relevanta 

databaser för omvårdnads forskning. I PubMed användes ämnesorden Ovarian neoplasms, 

Ovarian cancer, Gynaecological neoplasm och Sexuality, i denna databas kallas ämnesorden 

för MeSH terms. Vid fritextsökning användes orden Sexual dysfunction, treatment och 

experience. I CINAHL kallas ämnesord för headings, här användes orden Ovarian 

neoplasms, Sexuality, Treatment outcomes och Genital neoplasms, female. Vid 

fritextsökningar användes Treatment, Sexuality, och “Ovarian neoplasms”. Därefter 

utformades inklusions- och exklusionskriterier utformades efter syftet och redovisas nedan. 
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Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier Exlusionskriterier 

Svara på litteratursudiens syfte Review artiklar 

Deltagare över 18 år Litteraturstudier 

Deltagare under eller efter behandling Meta analyser 

Skrivna på Engelska eller Svenska Pilot studier 

Vetenskapligt granskade Artiklar som ej är skrivna i patientperspektiv 

Empiriska studier  

 

Steg 3, Söka, identifiera och hämta potentiella primärkällor, (Polit & Beck 2012). Här 

påbörjades sökningen av artiklar och för att hitta relevanta artiklar användes ämnesorden i 

kombination med fritextsökningar, sammanlagt blev det 287 träffar. I PubMed gjordes fyra 

olika sökkombinationer som gav 94 träffar, vilket redovisas i Tabell 2. Sökningar 

genomfördes även på ämnesorden radiation therapy, adjuvant chemotherapy, activity sexual 

och gynecologic surgery som fritextsökning i kombination med tidigare nämna ämnesord, 

vilket inte resulterade i några nya relevanta artiklar. I CINAHL gjordes fem olika 

sökkombinationer som gav 193 som redovisas i Tabell 3. Orden surgery gynecologic, 

radiotherapy, chemotherapy och sexual dysfunction female, användes även de som headings i 

olika kombinationer men det gav inte något ytterligare resultat. Orden sexual activity, sexual 

function, experience och sexual ability söktes var och en i fritext i kombination med ovarian 

neoplasms som heading utan att ge något nytt eller relevant resultat. 
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Urval 

Steg 4, innebär granskning av artiklarnas lämplighet och relevans, (Polit och Beck 2012). 

Totalt granskades 287 artiklars titel och abstrakt för att identifiera de artiklar som passade in i 

studiens syfte, de skulle även vara publicerade från 2005-01-01 till 2014-12-31. Efter 

granskning av artiklarna blev 68 stycken kvar, efter exkludering av dubbletter återstod 37 

artiklar, Urval 1. 

Steg 5, innebär att läsa igenom primärkällorna och Steg 6, genomförs genom att 

sammanställa och kategorisera informationen, (Polit och Beck 2012). Här lästes de 37 

återstående artiklarna igenom av båda författarna, kvar blev elva artiklar. Artiklarna som 

återstod redovisas i Tabell 2 och 3, Urval 2. De 26 artiklarna som exkluderades var bland 

annat på grund av att studiens resultat ej var replikerbart, att den inte var skriven på svenska 

eller engelska, eller att den inte svarade på studiens syfte. 

Steg 7, Kritiskt granska referenserna, (Polit och Beck 2012). Moment sju i niostegsmodellen 

redovisas i Tabell 2 och 3 under kolumnen Urval 3. Här användes Polit och Becks (2012) 

gransknings mallar “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” och 

“Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report”. Granskningen 

genomfördes först enskilt och sedan tillsammans för att upprätthålla objektiviteten En artikel 

föll bort då den var baserad på kvinnor med gynekologiskcancer, och resultatet var redovisat 

på ett sätt som ej gjorde det möjligt att urskilja de kvinnor med ovarialcancer. Därav gick det 

inte att använda den artikeln i den här studien, kvar blev tio artiklar som redovisas mer 

ingående i artikelmatrisen (Bilaga 1). 
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Tabell 2. Resultat av databassökning i PubMed. 

 

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 

3 

PubMed (MeSH-Terms)Ovarian 

neoplasms (1) 

23,958    

 (MeSH-Terms)Ovarian 

neoplasms OR (MeSH-Terms) 

Ovarian cancer (2) 

23,958    

 (MeSH)-Terms) Gynecologic 

neoplasm (3) 
59,378 

 

   

 (MeSH-Terms) Sexuality (4) 31,784    

 (AF) Sexual dysfunction (5) 12,032    

 (AF) Treatment (6) 3,340,855    

 (AF) Experience (7) 219,633    

 1 AND 4 AND 6 29 14 4 4 

 1 AND 5 24 14 (10)* 3 (1)* 1 

 1 AND 4 AND 7 1 1 (1)* 1 (1)* 1 (1)* 

 3 AND 4 AND 7 40 4 (2)* 2 (1)* 1 

  Totalt: 20 7 6 

* Interna dubbletter, AF - All fields (fritextsökning) 
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Tabell 3. Resultat av databassökning i Cinahl. 

 

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 

3 

Cinahl (MH) Ovarian Neoplasms (1) 3,793    

 (MH) Sexuality (2) 9,310    

 (MH) Treatment Outcomes (3) 101,016    

 (MH) Genital Neoplasms, 

Female (4) 

840    

 (AF) Treatment (5) 271,477    

 (AF) Sexuality (6) 10,927    

 (AF) “Ovarian Neoplasms” (7) 3,794    

 1 AND 2 12 7 (2)** 3 (2)** 1 

 2 AND 3 126 1 0  

 1 AND 5 AND 6 6 6 (5)* 0  

 6 AND 7 16 9 (8)* 0  

 2 AND 4 33 12 

(1)*(2)** 

3 3 

  Totalt: 17 4 4 

* Interna dubbletter, ** Externa dubbletter, AF - All fields (fritextsökning) 

 

Tabell 4. Sammanställning av resultat från databassökningarna. 

Databas Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed 20 7 6 

Cinahl 17 4 4 

Totalt: 37 11 10 

 

Databerarbetning 

Steg 8, Analysera och utforma kategorier, där analys och bildandet av teman ska vara i fokus 

(Polit och Beck 2012). De tio artiklar som återstod lästes igenom och relevant resultat skrevs 

ner i punktform. Därefter delades de olika punkterna upp i olika områden och sammanställdes 

utifrån gemensamma nämnare. Efter granskning av det sammanställda resultatet som 

framkommit efter ett induktivt arbetssätt sågs en tydlig likhet till Cleary et al. (2011) upplägg 
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som är beskrivet i introduktionen. Därav beslutades det att byta till ett deduktivt arbetssätt 

och resultatet granskades på nytt utefter Cleary et al. (2011) modell. Vilket resulterade i tre 

huvudteman; Sexuell funktion, Sexuell självbild och Sexuella relationer. 

Steg 9, Förbereda och färdigställa litteraturstudien, (Polit och Beck 2012). Slutligen sätts 

allt samman och framförs i resultatet genom text och citat, vilket sedan följs av en diskussion 

och slutsats. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid forskningsarbeten är det flera viktiga aspekter som ska beaktas. Några av dessa aspekter 

är att de inkluderade studierna ska ha blivit godkänd av en etisk kommitté, att fusk och 

ohederlighet inte får förekomma inom forskningen och att det refereras på ett korrekt sätt 

(Forsberg & Wengström 2013). När det gäller resultatet ska alla resultat som framkommit 

redovisat då det är oetiskt att endast redovisa de som stödjer syftet eller forskarens egna 

åsikter (Forsberg & Wengström 2013). Polit och Beck (2012) beskriver även de att ett 

forskningsarbete ska vara utfört med ett objektivt ställningstagande. I denna litteraturstudie 

har etiska aspekter följts genom att båda författarna har läst och granskat de inkluderade 

artiklarna enskilt och tillsammans sammanställt data. I de fall där citat ur studier har använts 

sker detta på originalspråk för att undvika missförstånd som fria översättningar kan orsaka. 
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Resultat 
Litteraturstudiens resultat grundas på data från tio vetenskapliga artiklar varav sex av dessa 

var av kvantitativ metod, tre av mixad metod och en var av kvalitativ metod. Av de 

inkluderande artiklarna var nio artiklar utförda minst sex månader efter avslutad behandling, 

det var endast en artikel där resultatet var baserat på deltagare under behandling. Resultatet är 

indelat i tre huvudteman fritt tolkat utifrån Cleary et al. (2011) se Figur 1. 

 

Sexuell funktion  

I Liavaag et al. (2008) studie hade resultatet från överlevare av ovarialcancer jämnförts med 

resultat från friska kvinnor ur allmänheten. Här framkom det tydligt att kvinnor som 

behandlats för ovarialcancer hade en minskad uppskattning av sexuella aktiviteter, inte känna 

någon lust till att ha samlag och att de som hade samlag kände sig missnöjda under akten. Ett 

liknande resultat framkom även i Matulonis et al. (2008) vars studie visade att en stor del av 

deltagarna (61% n = 33) efter behandling inte tyckte att sexuell aktivitet var njutbart. I 

Liavaag et al. (2008) studie framkom det att de kvinnor som hade en lägre sexuell 

tillfredsställelse var av högre ålder medan i Matulonis et al. (2008) studie visade resultat på 

att yngre kvinnor hade fler sexuella problem. I Bal et al. (2013) studie, som var en 

intervjustudie, framkom det genom citat från kvinnor med ovarialcancer att dels upplevelsen, 

frekvensen av sexuell aktivitet, det sexuella begäret, förmågan att uppnå orgasm och 

förmågan att genomföra samlag var påverkad på ett negativt sätt efter behandlingen. 

 

“I rarely have an orgasm at present. I had intercourse twice or three times per week 

previously and also used to reach an orgasm in each intercourse. However, both my 

frequency of intercourse, sexual desire and the capacity to reach intercourse become so 

difficult now” (thirty-two years old, patient with ovarian cancer). (Bal et al. 2013, s. 89). 

 

I Bukovic et al. (2008) studie där resultatet hade delats in i tre grupper utefter deltagarnas 

sjukdomsstadier och behandlingsformer framkom det att innan behandlingen startat, uppgav 

majoriteten av kvinnorna (grupp 1=74,36% n=145, grupp 2=69,33% n=230, grupp 3=71,91% 

n=82) att de var nöjda med sin sexuella aktivitet och att de trodde att de skulle ha fortsatt 

sexuell aktivitet efter behandling. Resultatet visade att de som var sexuellt aktiva innan var 

fortsatt aktiva, dock var det flera av dem (grupp 1=28,85% n=145, grupp 2=46,64% n=230, 

grupp 3=71,91 n=82) som upplevde den sexuella aktiviteten försämrad (Bukovic et al. 2008). 

Enligt Beesley et al. (2013) var det inte vanligt förkommande att kvinnorna hade sexuella 

behov, och här såg man ingen markant skillnad två år efter avslutad behandling. Majoriteten 

av kvinnorna i flera studier svarade att de var “lite” eller “inte alls” sexuellt aktiva efter 

diagnos (Stavraka et al., 2012; Matulonis et al., 2008; Akkuzu & Ayhan, 2013). I Liavaag et 

al. (2008) studie visade resultatet att kvinnorna inte var nöjda med hur frekvent de hade 

samlag, kvinnorna uppgav att andledningen till den sexuella inaktiviteten var bristande 

intresse för sexuell aktivitet och de fysiska problem som uppstått. Större delen av kvinnorna 

ansåg att den sexuella aktiviteten var viktigt efter behandling (Bukovic et al., 2008; Campos 

et al., 2012). Dock uppgav majoriteten (61,8% n= 34) av kvinnorna enligt Akkuzu och Ayhan 

(2013) studie att de avstod från samlag efter att de fått sin diagnos. Det var även flera studier 

som visat att majoriteten av kvinnorna hade “väldigt lite” eller “inte alls” något intresse till 

sexuell aktivitet (Stavraka et al. 2012; Matulonis et al. 2008; Akkuzu & Ayhan, 2013). 
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I flera artiklar framkom det att kvinnornas sexualitet påverkades av olika faktorer som 

orsakades dels av behandlingsformerna, samt av upplevda symtom och biverkningar från de 

olika typerna av behandling (Liavaag et al. 2008; Bukovic et al. 2008; Akkuzu & Ayhan 

2013; Matulonis et al. 2008; Champion et al. 2007; Campos et al. 2012). Det har i resultatet 

från Liavaag et al. (2008) studie visat att de patienter som genomgått kirurgisk behandling i 

kombination med cytostatikabehandling upplevde mer obehag än de som bara genomgått 

kirurgisk behandling. I Bukovic et al. (2008) studie visade resultatet att de patienter som hade 

en långt framskriden cancer, kombinerad behandling i form av kirurgi- och 

cytostatikabehandling alternativt bara cytostatikabehandling hade mer påverkan på den 

sexuella funktionen. Detta framkom även i Akkuzu och Ayhan (2013) studie där resultatet 

visade att fler än hälften (55,9% n=34) av deltagarna som genomgått cytostatikabehandling 

tyckte att behandlingen påverkade deras sexualitet negativ. Hos de kvinnor som hade 

genomgått ooforektomi innan naturlig menopaus visade resultatet att de hade en lägre 

tillfredsställelse (Liavaag et al., 2008). I Matulonis et al. (2008) studie, där kvinnorna fått 

cytostatikabehandling, visades en ökning av minskad sexlust, och flertalet (54% n= 58) av 

deltagarna menade att det berodde på cancern. 

Enligt Bukovic et al. (2008) studie var den största oron rädsla för smärtsamt samlag vilket 

även var anledningen till kvinnornas sexuella inaktivitet. Smärta som symtom återfanns även 

i Matulonis et al. (2008) studie där kvinnorna uppgav att de hade mer smärta vid samlag i 

jämförelse med ett år innan diagnos. En andledning till sexuellt obehag var gynekologiska 

symtom som exempelvis vaginal torrhet (Liavaag et al. 2008; Stavraka et al. 2012; Champion 

et al. 2007). Däremot i Campos et al. (2012) studie menade majoriteten (56% n=16) av 

kvinnorna att de inte alls hade ont vid samlag. 

 

Sexuell självbild 

I flera av studierna beskrevs det hur kvinnornas kroppsbild påverkades av sjukdom och 

behandling (Matulonis et al. 2008; Stavraka et al. 2012; Akkuzu & Ayhan 2013; Bukovic et 

al. 2008; Reis et al. 2010; Bal et al. 2013). I Stavraka et al. (2012) svarade majoriteten (65% 

n= 100) av deltagarna att de hade en negativ kroppsbild och i Bukovic et al. (2008) kände de 

flesta av kvinnorna att kroppsbilden var förändrad. En del av kvinnorna (20,6% n= 34) i 

Akkuzu och Ayhan (2013) studie uttryckte att de kände sig ofullständig som kvinna efter 

diagnos, och i Matulonis et al. (2008) studie uttryckte kvinnorna att de kände sig mer sexuellt 

oattraktiva jämnfört med ett år innan diagnos. 

I Reis et al. (2010) studie där nio deltagare som var diagnostiserade med ovarialcancer hade 

intervjuats, framkom det genom citat från kvinnorna att de upplevde förändringar av sin 

kroppsbild efter behandling. Enligt flera kvinnor gav viktuppgång och operationsärr en 

negativ påverkan på deras kroppsbild. Viktuppgång och operationsärr framkom i ytterligare 

en studie som negativ påverkan av kvinnornas upplevelse av kroppsbilden. Även det var en 

studie vars resultat var baserat på intervjuer och citat (Bal et al. 2013). Däremot var håravfall 

den främst förekommande påverkan enligt Bal et al. (2013) och beskrevs av nästan alla 

kvinnor. Exempelvis uttryckte kvinnorna i intervjuerna att, en kvinna utan hår ser ful ut, att 

de kände sig uttittade, att de fick känslan av att folk tittade medlidande på dem istället för 

med beundran. Det gjorde att de inte ville gå ut mer än nödvändigt och de blev på så vis 

isolerade. Kvinnorna beskrev även att håret var den främsta symbolen för feminitet och 

kvinnlighet. Kvinnor som genomgått operation och därav fått menopaus framkallat uttryckte 

även de att feminiteten och kvinnligheten påverkats (Bal et al. 2013). 
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Sexuella relationer 

I Reis et al. (2010) studie framkom det att kvinnornas negativa upplevelse av sin kroppsbild 

påverkade deras relationer på så vis att de var oroliga för att deras män inte skulle tycka de 

var attraktiva längre. Oron för relationen, relaterat till den negativa kroppsbilden, framkom 

även i Bal et al. (2013) där kvinnorna menade att varför skulle någon annan uppskatta dem 

när inte ens de själva gjorde det. En kvinna uttryckte specifikt att hon inte kände sig som en 

fru längre, hon kände sig ofullständig i sin relation. 

I resultatet från Champion et al., (2007) sågs det ett samband i att kvinnor med bra 

familjeförhållanden och bra socialt stöd hade en bättre sexuell funktion. I Bukovic et al. 

(2008) studie, där majoriteten av kvinnorna hade en sexuellrelation, framkom det att 

kvinnorna inte upplevde någon negativ förändring i partnerns attityd efter behandlingen. 

Resultatet visade till och med att en viss del av kvinnorna upplevde en förbättrad attityd från 

partnern efter behandling. I den här studien var cirka två tredjedelar av kvinnorna gifta eller 

hade ett förhållande, resultatet visade att cirka en tredjedel av dessa kvinnor var helt nöjda i 

sina relationer (Bukovic et al. 2008). 

I Bal et al. (2013) studie framkom det att flera kvinnor hade samlag på grund av rädsla för att 

äktenskapet skulle gå förlorat samt att de ansåg att det var deras plikt som fru att uppfylla 

mannens behov. Kvinnorna hade samlag trots att de hade sexuella problem, ingen sexuell lust 

eller behov och därmed inte ville ha samlag. 

 

“I do not want to have intercourse at all. However, I know that I have to do it as my 

responsibility to keep my marriage. In a marriage, the main task of a wife is to make her 

husband happy. In order to make my husband happy, I have intercourse even if I don´t want 

to, because I don´t want my husband to meet his sexual need with another partner” (thirty-

four years old, patient with ovarian cancer). (Bal et al. 2013, s. 90). 
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att utforska hur kvinnors sexualitet påverkas under och 

efter behandling av ovarialcancer. Samtliga vetenskapliga artiklar som ingått i studiens 

resultat har visat att sexualiteten blivit negativt påverkad. 

 

Resultatdiskussion 

Då det endast var en av tio artiklar som syftade till under behandling var det inte möjligt att 

göra någon saklig jämförelse mellan kvinnornas upplevelse under och efter behandling. Det 

framkom dock i samtliga tio artiklar att sexualiteten i varierande utsträckning påverkats 

negativt. Även Carmark Taylor et al. (2004) studie där deltagarna varit både under och efter 

behandling visade resultat på att kvinnorna som behandlades för ovarialcancer upplevde 

negativ påverkan av sexualiteten både under och efter behandlingen. 

I resultatet framkom det i samtliga studier att kvinnorna på något vis var missnöjda med sin 

sexuella aktivitet, bland annat genom upplevelsen och frekvensen av den sexuella aktiviteten. 

Det kunde ses antydan till en skillnad i hur sexualiteten påverkades beroende på vilken typ av 

behandlingsform kvinnorna genomgått. Det framkom att de kvinnor som endast genomgått 

cytostatikabehandling eller en kombination av kirurgi- och cytostatikabehandling hade en 

större negativ påverkan än de som endast genomgått kirurgiskbehandling. Det stärks även av 

Stewart et al. (2001) där majoriteten av kvinnorna i studien menade att deras sexuella 

aktivitet hade påverkats negativt av cytostatikabehandlingen. I Wilmoth och Spinelli (2000) 

studie framkom det att få diagnosen ovarialcancer samt dess behandling hade en negativ 

påverkan på sexualiteten och fertilitet. 

Smärta och obehag var en stående faktor och anledning till sexuell inaktivitet där vaginal 

torrhet var ett återkommande symtom och orsak som följd av behandling. Smärta vid vaginal 

penetration framkom i Carter et al. (2005) studie som en bidragande faktor till en sämre 

sexuell aktivitet. Dock var det en studie som påvisade att majoriteten av kvinnorna inte hade 

smärta eller obehag vid samlag (Campos et al. 2012). Vid närmare granskning av just den 

artikeln sågs att en eventuell anledning till resultatet kan ha varit att det endast ingick 16 

kvinnor i studien samt att samtliga deltagare hade genomgått endast kirurgisk behandling. 

Vilket därmed kan styrka föregående påstående om att cytostatikabehandlingen orsakar mer 

negativ påverkan på sexualiteten. 

Påverkad kroppsbild var även det något som togs upp i de flesta studierna, att den hade 

påverkats och förändrats till det sämre efter behandling. Det som uttrycktes var 

ofullständighet som kvinna och känslan av att känna sig sexuellt oattraktiv. Anledningarna 

som togs upp var främst viktuppgång, operationsärr och håravfall, där den sistnämnda 

uppgavs vara den största orsaken till negativt påverkad kroppsbild i en av studierna. 

Cytostatikabehandling och strålbehandling är de behandlingsformer som främst påverkar 

kroppsbilden och då framförallt genom håravfall som är en vanlig biverkning (Schönefuss et 

al. 2001; Knapstein et al. 2004; Borgfeldt et al. 2010). Som följd av den negativt påverkade 

kroppsbilden kom oron för relationen, att partnern inte längre skulle tycka de var attraktiva. 

Kvinnorna kände sig otillräckliga i sina relationer och såg ingen orsak till varför partnern 

skulle uppskatta dem när de inte själva gjorde det. Det styrks i Schönefuss et al. (2001) studie 

som menar att den mest vanliga följden av behandling är just försämrat självförtroende, 

förändring i det fysiska utseendet och en dålig kroppsbild. Det nämns att kvinnorna upplever 

att attityden från partnern inte försämras efter behandlingen utan snarare förbättrats, och att 

ett samband ses att de kvinnor med bra familjeförhållanden och bra socialt stöd har en bättre 
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sexuell funktion. Det stärks även av Wiejmar et al. (1990) som menar att intimitet är en viktig 

faktor för sexuell tillfredsställelse hos kvinnor med gynekologisk cancer. 

I en av artiklarna framgår det tydligt att kvinnorna själva anser att deras roll i relationen är att 

tillfredsställa sina män. Därav hade de samlag med sina respektive trots att de egentligen inte 

ville på grund av att de kände smärta och obehag. De uttryckte att de uppfyller sin partners 

önskan då det anses vara deras plikt som fru. Det framkom även i Butler et al. (1998) vars 

studie likaså kommit fram till att kvinnor oroar sig över reaktioner från partnern och hur 

rollen som fru kommer att påverkas efter behandling. Synen på att det är kvinnans plikt att 

behaga sin mans behov framför sin egen vilja kan eventuellt förklaras genom kulturella 

olikheter. Det är därmed viktigt att ha i åtanke att sexualitet är ett ämne som kan påverkas av 

kulturella skillnader. Därför är det ett betydelsefullt ämne att skapa mer kunskap om för att 

kunna bemöta kvinnor från olika kulturer. 

När artiklarna till resultatet lästes igenom var stöd och information ett återkommande ämne i 

tre av artiklarna, det svarade inte på syftet men ansågs vara ett viktigt ämne att ta upp och 

belysa avseende klinisk betydelse. Kvinnorna uttryckte att de inte kunde dela sina problem 

med varken partner eller vårdpersonal och ansåg att de inte fått det stöd de behövde gällande 

sexuella problem. Den bristande informationen framkom i form av att en kvinna beskrev att 

hennes man inte ville ha samlag med henne i tro om att han skulle förvärra hennes sjukdom. 

Andra kvinnor beskrev att de var rädda för att samlag skulle förvärra sjukdomen och en 

kvinna berättade att hon var rädd att sjukdomen skulle smitta hennes man.  I en av artiklarna 

såg kvinnorna inte någon mening med sexuell konsultation efter avslutad behandling. 

Forskarna till den studien (Bukovic et al. 2008) hade en uppfattning av att det kunde bero på 

att sexualiteten är ett tabubelagt ämne i samhället. Även Reitan och Schölberg (2003) menar 

att de flesta människor upplever sin sexuella aktivitet som högst privat och att man inte gärna 

diskuterar det med utomstående. Stead et al. (2003) har undersökt attityder och beteende hos 

läkare och sjuksköterskor som behandlat kvinnor med ovarialcancer. Där framkom det att 

trots vetskapen om att kvinnor med ovarialcancer eventuellt skulle uppleva sexuella problem 

var det inget som togs upp av sjukvårdspersonalen. Ursäkterna var “ det är inte mitt ansvar”, 

“genant”, “brist på kunskap och erfarenhet” samt “brist på resurser om stöd från patienten 

krävdes”. Liknande resultat framkom även i Olsson et al. (2012) där forskaren hade studerat 

sjuksköterskans uppfattning av att föra en dialog om sexualitet med cancerpatienter. Genom 

intervjuer framkom det att sjuksköterskorna var medvetna om att de borde prata med 

patienterna om sexualitet men att de det inte gjorde det på grund av sin egen attityd, kunskap 

och färdighet samt att förhållandena i arbetsmiljön påverkade deras syn på att prata eller inte 

prata om sexualitet. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att utforska hur kvinnor upplever sin sexualitet under alternativt 

efter behandling av ovarialcancer. Studiens metod är upplagd enligt Polit och Becks (2012) 

niostegsmodell för en litteraturstudie. Modellen valdes då den är både enkel att förstå och att 

följa. Databaserna PubMed och Cinahl användes för att hitta ett relevant underlag till studien. 

Det är möjligt att fler relevanta artiklar hade kunnat hittas om fler databaser använts, dock 

menar Forsberg och Wengström (2013) att båda databaserna är av betydelse för 

omvårdnadsforskning. Endast artiklar skrivna på svenska och engelska inkluderades vilket 

kan ha gett upphov till att viktig forskning ej blivit redovisad i denna studie. Dock menar 

Friberg (2006) att engelska är det officiella språket inom vetenskapen och är det språk som 

främst används vid publicering av forskning. Författarna valde att bara välja artiklar skrivna 
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på dessa språk då svenska är deras modersmål och engelska är ett språk de behärskar. 

Artiklarna som valdes var uteslutande skrivna på engelska, dock med reservation för möjliga 

feltolkningar då engelska inte är modersmålet. Att finna bra och användbara sökord och att 

kombinera dessa på ett sätt som resulterade i ett relevant sökresultat visade sig inte vara så 

enkelt. Momentet var något som var mycket tidskrävande men som slutligen mynnade ut i 

något bra. Sökningarna begränsades till artiklar publicerade mellan 2005-01-01 och 2014-12-

31, för att fokusera på så ny forskning som möjligt. Datumet blev automatiskt inställt vid 

användandet sig av 10-års marginal på de båda databaserna. Senare när det upptäcktes att 

slutdatumet var 2014-12-31 gjordes en eftersökning på samma sökord för att inte riskera att 

viktig data gick förlorad. Datumen ändrades då till 2015-01-01 till 2015-09-16, dock hittades 

inga nya relevanta artiklar från det tidsspannet. 

Vid Urval 1 lästes titel och abstrakt för att urskilja de artiklar som möjligen skulle kunna 

svara på studiens syfte. Här kan det ha förekommit onödigt bortfall om abstraktet ej speglade 

artikelns innehåll på ett bra sätt, vilket stärks av Friberg (2006) som säger att abstrakt ofta 

kan innehålla de sökord som nyttjas men som sedan i fulltext används i ett annat kontext. Det 

framkom även i Urval 2 då artiklarna lästes i fulltext och flera föll bort på grund av det. I 

Urval 3 granskades de återstående artiklarna kritiskt enligt Polit och Becks (2012) mallar 

“Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” och “Guide to an Overall 

Critique of a Qualitative Research Report”. Granskning är nödvändigt då det annars kan 

påverka resultatets tillförlitlighet och det kan dras möjliga bristfälliga slutsatser om kvaliteten 

i artiklarna (Forsberg & Wengström 2013). Detta visade sig dock vara problematiskt för de 

båda författarna eftersom att det var något helt nytt för dem och de vill därmed avsätta sig 

från tänkbar risk för över- eller underskattning av artiklarna. 

Inför resultatet lästes artiklarna igenom enskilt och noggrant för att inte utelämna något av 

relevans och för att upprätthålla objektiviteten. Sedan diskuterades de olika artiklarnas 

resultat för att delas in i teman vilket var svårt och tidsödande då vissa delar tycktes höra till 

flera teman beroende på hur de vinklades. När resultatet var sammanställt upplevdes det 

rörigt och osammanhängande. Efter att en artikel av Cleary et al. (2011) hade lästs sågs en 

likhet i upplägget och valde därefter att lämna det induktiva arbetssättet och granskade 

resultatet på nytt genom ett deduktivt arbetssätt och strukturerade resultatet efter Cleary et al. 

(2011) modell. Enligt Forsberg & Wengström (2013) innebär ett induktivt arbetssätt att 

genom att göra en fri tolkning av resultatet får forskaren en djupare och en bättre förståelse 

för innebörden av data. Förförståelse och forskarens egen uppfattning kan dock ha en 

påverkan av resultatet. Arbetas data efter en ramanalys, deduktivt, minskar risken för 

förförståelse och forskarens egna uppfattningar påverkar resultatet då det redan finns färdigt 

utformade ramar som resultatet redovisas genom (Forsberg & Wengström 2013). En styrka i 

den här litteraturstudiens arbetsätt anses vara att det upptäcktes viktiga delar genom den 

deduktiva analysen som inte hade blivit belysta genom den induktiva analysen, samt att 

resultatet blev lättare att förstå och fick en tydligare design. Cleary et al. (2011) modell gav 

inte bara en tydligare struktur av resultatet den gav även en bättre förståelse för ämnet och 

anses passa bra in på studiens material. Modellen förklarar hur sexualiteten påverkas och var 

applicerbar på ovarialcancer. Dock sågs att information och stöd ej passade in i modellen 

därav diskuterades ämnet istället. Det kan förespråka att modellen kan förbättras för att få 

med även det ämnet, då det liksom de övriga ämnena i modellen är viktiga. 

Artiklarna är genomförda i sex olika länder, Turkiet (3), Australien (1), Kroatien (1), USA 

(3), Norge (1) och England (1). I denna studie valdes det att inte göra någon geografisk 

begränsning då upplevelsen av sexualitet troligen är densamma i hela världen. Det som kan 

skilja är kulturella aspekter, tillgång till sjukvård och om sjukvård är en ekonomisk fråga. 
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Klinisk betydelse 

I litteraturstudien finns det flera källor som visar att ovarialcancer ger flera olika 

komplikationer, främst genom att det påverkar kvinnans sexuella funktion. Vidare beskrivs 

flera olika faktorer som har en inverkan på kvinnans sexuella funktion, vilket har gett en 

bättre insikt i vad som påverkar kvinnans sexualitet vid behandling av ovarialcancer. De 

förändringar som sker påverkar inte bara den sexuella akten utan får även psykiska 

konsekvenser, upplevelser som att den sexuella lusten negativt förändras, förhållandet till 

partnern och den egna kroppen blir annorlunda. Genom litteraturstudien önskas att både 

allmänheten och sjukvårdspersonal, ska få en bättre förståelse och kunskap till vad kvinnor 

men ovarialcancer får uppleva och uthärda. Genom litteraturstudien har det framkommit att 

kvinnan upplever en bristfällighet i informationen från sjukvårdspersonal om vad som kan 

väntas av behandlingen gällande den sexuella funktionen. Sjukvårdspersonal bör möta 

patienter med ovarialcancer med en helhetssyn vilket därmed ställer krav på att personalen 

har stor kunskap om ämnet, så väl ovarialcancer som inverkan på kroppen och sexualiteten. 

För att främja patientens hälsa och bemöta patienten på ett bra sätt, är det en nödvändighet 

och ett ansvar att förstå innebörden av att drabbas av ovarialcancer och hur dess behandling 

påverkar kvinnan. En god kommunikation och hänsyn till patienten ger en bra grund och är 

en hjälp till sjukvårdspersonalen för att kunna göra patienten delaktig i vården. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Litteraturstudiens resultat indikerar att kvinnor har en negativ påverkad upplevelse av sin 

sexualitet. Resultatet visade att alla tre delar, sexuell funktion, sexuell självbild och sexuella 

relationer i olika omfattningar var påverkade. I litteraturstudien kunde det ses i de 

vetenskapliga artiklar som ingick att de patienter som fått cytostatika som enda 

behandlingsform alternativt en kombination av kirurgi- och cytostatikabehandling, hade en 

större negativ påverkan av sin sexualitet. Det krävs dock mer forskning av det här området 

för att kunna dra en sådan slutsats. Bristen på stöd och information till patienterna har setts 

vara ett återkommande problem och är därför ett område som det skulle behövas forskas mer 

på. Det bör göras interventioner både ur patientens perspektiv för att få en bredare kunskap 

om vilka specifika områden som måste belysas, samt att det bör det göras interventioner för 

sjuksköterskor i utbildningssyfte. 

 

Slutsats 

Litteraturstudien har visat att ovarialcancer, och främst dess behandling, påverkar kvinnors 

sexualitet genom sexuell funktion, sexuell självbild och sexuella relationer. Den sexuella 

funktionen påverkades av sjukdomen, behandlingen och dess biverkningar som bland annat 

smärta och obehag. Den sexuella självbilden förändrades framförallt genom att kroppsbilden 

blev negativt påverkad. Den påverkade kroppsbilden gav i sin tur en negativ påverkan på de 

sexuella relationerna, då kvinnorna kände oro för att partnern inte längre skulle tycka att de 

var attraktiva. Det framkom även att kvinnorna upplevde en brist på information och stöd 

från sjukvårdspersonalen gällande hur sjukdomen skulle komma att påverka sexualiteten både 

fysiskt och psykiskt. För att främja en god sexuell hälsa bör sjuksköterskan kunna ge den 

information och vara det stöd kvinnorna behöver. Det hör till sjuksköterskans profession att 

ha den kunskap och kompetens som behövs för att kunna möta och hjälpa patienter på bästa 

sätt (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] 2009).  
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Akkuzu, G. & 

Ayhan, A.  
 
2013 
 
Turkiet 

Sexual functions of Turkish 

women with gynecologic 

cancer during the 

chemotherapy process. 
 
Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention 

Syftet med denna studie var att 

utvärdera förändringar som patienter 

med gynekologisk cancer får av 

cellgifts behandling och deras 

erfarenheter av sexuella funktioner. 
 
 

Kvantitativ och Kvalitativ, såkallad Mix-metod. 
Tvärsnittsstudie. 
Studien genomfördes på Baskent University Ankara 
Hospital Gynecologic Oncology Service’s 

chemotherapy 
unit. De 34 kvinnor som deltog fick ett 

frågeformulär och The Female Sexual Function 

Index (FSFI) som användes för att samla in 

uppgifter om sociala och demografiska egenskaper 

och sexuell kapacitet. De kvinnor som fick lägst 

poäng, 5 st, genomgick även en intervju under 30 

minuter. 
Urval; Konsekutivt urval 
Inklusionskriterier; de kvinnor som genomgick 

behandling mellan 10 juni och 20 augusti, 2010 och 

uppgav att de var gifta eller sexuellt aktiva. 
Bortfall; 0 st. 

Det framkom i resultatet att 61,8% av kvinnorna avstod från 

samlag efter diagnos. 55.9% uttryckte att cellgift behandlingen 

påverkade  sexualiteten negativt.  
20,6% uttryckte att de kände sig ofullständiga som kvinnor.  
I intervjuerna framkom det att de flesta kvinnorna upplevde 

känsla av att inte vara tillfredsställ, smärta och vaginal torrhet 

vid samlag.  
 

Bal, M. D., Yilmaz, 

S. D. & Beji, N. K. 
 
2013 
 
Turkiet 

Sexual health in patients with 

gynecological cancer: A 

qualitative study. 
 
Sexuality and Disability 
 

Syftet med studien var att undersöka 

egenskaper som kroppsbild, sexuell 

funktion, fertilitet, sexuell hälsa, och 

hur maligniteten påverkade rollen 

som mamma och fru hos överlevare 

av gynekologisk cancer. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerad intervju med frågor som rörde 

kvinnornas sexuella hälsa. Som var indelad i fyra 

kategorier; kroppsbild, kvinnlighet, sexuell funktion 

och möjligheten till reproduktion. 
Urval; Konsekutivt urval. 
På den gynekologisk onkologi kliniken på 

Cerrahpasa Medical School of Istanbul University 

valdes 23 kvinnor utifrån fyra inklusionskriterier; 

diagnostiserade med gynekologisk cancer, de hade 

gett sitt medgivande att ingå i studien, hade en 

partner och hade avslutat behandling minst sex 

månader innan. 
Totalt ingick 11 st. 
Borfall; 12 st. 

55 procent, 6 st, hade ovarial cancer, deras resultat framkom i 

citat i studien. Enligt flera kvinnor var håravfall och operations 

ärr det som påverkade kroppsbilden negativt. Det var flera som 

inte längre hade någon sexlust, men trots det hade samlag med 

sina män för att de ansåg att det var deras plikt. Kvinnor 

upplevde att de förlorat sin kvinnlighet bland annat på grund 

av operations framkallat klimakterie. 

Beesley, V.L., Price, 

M.A., Webb, P.M., 

O'Rourke, P., 

Marquart, L. & 

Butow, P.N. 
 
2013 

 

Australien 

Changes in supportive care 

needs after frist-line  
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Identifying care priorities and 

risk factors for the future 

unment needs. 
 
Psycho-Oncology 

Syftet med denna studie är att 

fastställa förändringar i stöd från 

vården efter första behandlingen av 

ovarial cancer och att identifiera 

riskfaktorer för framtida 

otillfredsställda behov. 

Kvantitativ. 
Longitudinell studie. 
Kvinnor som deltog i en större studie Australian 

Ovarian Cancer Study, uppmanades att delta i denna 

livskvalitets delstudie. 219 kvinnor med ovarial 

cancer valde att delta och ombads att fylla i en enkät 

6-12 månader efter diagnos, därefter fem 

uppföljnings tillfällen var sjätte månad upp till 2 år. 
Urval; 185 st fullföljde 12-månaders uppföljningen, 

bortfall; 34 st. 169 st fullföljde 24-månaders 

uppföljningen, bortfall; 16 st. 

I studiens resultat framkom det att det inte var så vanligt att 

kvinnorna hade sexuella behov, och det framkom ingen 

skillnad mellan ett och två år efter avslutad behandling. 

Resultatet är baserat på uppföljnings tillfällena vid 12 och 24 

månader. 
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Bukovic, D., 

Silovski, H., 

Silovski, T., 

Hojsak, I., 

Sakic, K. & 

Hrgovic, Z. 
 
2008 
 
Kroatien 

Sexual functioning 

and body image of 

patients treated for 

ovarian cancer. 
 
Sexuality and 

Disability 

Syftet var att 

undersöka skillnader i 

sexuellfunktion och 

kroppsbild hos 

patienter som är 

behandlade för ovarial 

cancer, beroende på 

behandling. 

Kvantitativ. 
Kvasiexpremitell 
Frågeformuläret var utformat av författarna för just detta syfte. Frågorna hade fler svars 

alternativ och var indelade i fyra teman; allmänna egenskaper, sexlivet före och efter 

behandling, partnerns inställning före och efter behandling och psykologiska effekter.  
Urval; Konsekutivt urval. Totalt 569 behandlades för ovarial cancer på Zagrebs 

Universitetssjukhus. Deltagarna delades in i tre grupper, utefter behandling. Grupp 1; 202 

st, tidigt stadie, bara kirurgi; båda äggstockarna. Grupp 2; 274 st, stadie 1-3, kirurgi och 

cellgifter. Grupp 3; 93 st, avancerad cancer, ej operationsbar, bara cellgifter. Totalt ingick 

483 st; grupp 1: 156 st, grupp 2: 238 st, grupp 3: 89 st. 

Bortfall; 86 st. 

Många av deltagarna i alla tre grupperna 

upplevde att deras sexliv förvärrats efter 

behandling. Majoriteten av patienterna i alla 

tre grupper upplevde sin kroppsbild förändrad 

efter behandling. resultatet visade att de 

patienter som hade en långt framskriden 

cancer, kombinerad behandling i form av 

kirurgi- och cytostatikabehandling alternativt 

bara cytostatikabehandling hade mer påverkan 

på den sexuella funktionen. 

Campos, S. M., 

Berlin, S., 

Matulonis, U. 

A., Muto, M. 

G., Pereira, L., 

Mosquera, M. 

M. & Horowitz, 

N. 
 
2012 
 
USA 

Young Women 

Diagnosed with 

Early-Stage Ovarian 

Cancer or Borderline 

Malignancy of the 

Ovary: A Focus on 

Fertility and Sexual 

Function. 
 
Journal of 

Psychosocial 

Oncology 
 

Syftet i studien var att 

bredda kunskapen om 

patientersbehov av 

information vid 

fertilitetssparande 

operation. 

Kvantitativ. 
Frågeformulär. 
Deltagarna fick fylla i två olika enkäter. Den ena var författar härledd och samlade 

demografiska och medicinska uppgifter. Den andra var The Sexual Activity Questionnaire 

(SAQ) en skala som bedömmer konsekvenserna av behandling på den sexuella funktionen.  
Urval; 20 patienter planerades delta. Inklusionskriterier; patienter som diagnistiserats med 

ovarial cancer i tidigt stadie eller borderline malignitet i äggstockarna, yngre än 40 år, 

genomgått fertilitetssparande kirurgi, fullföljt behandlingen, inga tecken på återfall, fertila 

innan diagnos, inga signifikanta medicinska tillstånd som kan påverka fertiliteten.  
Bortfall; 4 st. 

I resultatet framkom det att 88% av deltagarna 

noterade att fertilitet sparande kirurgi var 

väldigt/ extremt viktigt för dem.  

75% av deltagarna var gifta alternativt i en 

relation och var sexuellt aktiva.  
92% av dem som var sexuellt aktiva noterade 

vikten av sexuell aktivitet i sina liv, 

tillfredsställelse efter sexuell aktivitet och en 

frekvens sexuell aktivitet som motsvarade den 

som var före diagnos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, 

årtal & land 
 

Titel & tidskrift 
 

Syfte 
 

Metod 
 

Huvudresultat 
Champion, V., 

Williams, S.D., 

Miller, A., 

Reuille, K.M., 

Wagler-Ziner, 

K., Monahan, 

P.O., Zhao, Q., 

Gershenson, D. 

& Cella, D.  
 
2007 
 
USA 

Quality of life in 

long-term survivors of 

ovarian germ cell 

tumors: A 

gynecologic oncology 

group study. 
 
Gynecologic 

Oncology 

Syftet med denna 

studie var att 

bestämma vilka 

variabler som mest 

förknippades med 

livskvalitets utfall hos 

patienter som på låg 

sikt överlevt ovarial 

cancer, med det 

yttersta syftet att 

informera om insatser 

som kan lindra 

överlevarnas  problem. 

Kvantitativ. 
269 patienter kontaktades via post eller e-post. De som godkände deltagandet fick ett 

frågeformulär med bakgrundsfrågor hemskickat. Sedan bokades en tid för telefonintervju 

som tog cirka 60 minuter, där intervjuaren var utbildad i strukturerad intervjuteknik. I 

intervjuerna användes bland annat skalorna; Gynecologic Symptoms Scale, Reproductive 

Concerns Scale, The Sexual Self Schema scale, The Dyadic Adjustment Scale användes för 

att bedöma kvaliteten på äktenskapliga eller andra partner relationer, The Sexual Self 

Schema scale för att mäta en kognitiv själv syn på både positiva och negativa aspekter av 

sexualitet, The Sexual Activity Questionnaire (SAQ) bedömer äktenskap och 

familjeförhållanden, sexuell tillfredsställelse och total sexuell funktion, inklusive glädje och 

obehag. 
Urval; Av de 269 tillfrågade godkände 159 st dock var det bara 132 som fullföljde studien. 
Inklusionskriterier; sjukdomsfria i minst 2 år, hade behandlats med kirurgi och cellgifter, 

engelsktalande och minst 18 år. 
Bortfall; 137 st. 

Resultatet visade att kvinnor som uppgav att 

de hade bra familjeförhållanden och bra socialt 

stöd hade högre poäng på sexuell funktion. 

Högre poäng på sexuell njutning uppgavs av 

dem som hade färre menstruella / 

gynekologiska symtom.  
Sexuellt obehag, å andra sidan, förutsades 

främst och mycket starkt av  de deltagarna som 

hade mer menstruations / gynekologiska 

symtom, men också av mer reproduktiva 

problem. 

Matulonis, 

U.A., Kornblith, 

A., Lee, H., 

Bryan, J., 

Gibson, C., 

Wells, C., Lee, 

J., Sullivan, L. 

& Penson, R. 
 
2008 
 
USA 

Long-term adjustment 

of early stage ovarian 

cancer survivors. 
 
International Journal 

Of Gynecological 

Cancer 

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

livskvalitet och följder 

av behandling, 

användning av 

kompletterande 

behandling, och 

faktorer som 

korrelerar med 

psykologisk tillstånd 

hos överlevande av 

tidigt stadium av 

ovarial cancer.  

Mixmetod. 
Tvärsnittstudie. 
118 st patienter kontaktades via post med frågan om de ville delta. Sedan bestämdes en tid 

för intervju via telefon eller personligt möte med de som godkänt deltagandet. Intervjun 

baserades på öppna-svars frågor och med olika skalor, bland annat; Livskvalitet hos 

cancerpatienter (QLQ-C30), livskvalitet hos patienter med ovarial cancer (QLQ-OV28), 

sexuell funktion (Sexual Functioning Scale), mätning av kvaliteten på patientens relation 

(The Dyadic Adjustment Scale) 
Urval; Konsekutivt urval. Detagarna hörde antingen till Dana-Farber Cancer Institute, 

Women´s Hospital, eller The Massachusetts General Hospital, alla i Boston, MA. 
Inklusionskriterier; en diagnos av stadie 1 eller 2 och att patienterna fått sin diagnos för 

minst 3 år sedan utan några tecken på återkommande cancer. Deltagarna hade genomgått 

olika typer av cytostatikabehandling. Av de 118 patienterna var det 61 som ville vara med, 

dock intervjuades endast 58 då 3 st inte fann tid för intervjun. 
Bortfall; 60 st. 

I resultatet redovisades det att överlevarna 

upplevde  sexuella problem till följd av 

diagnos och behandling. 54% uppgav att 

problemen var relaterade till deras cancer. 
På frågan om deltagarna upplevde samlag 

njutbartsvarade 61% av 33 deltagare “inte alls” 

eller “lite”. Endast 10% av de 58 deltagarna 

rapporterade intresse för sexuella relationer 

och 9% rapporterade att det var sexuellt aktiva. 

Smärta vid samlag och känsla av att känna sig 

sexuellt oattraktiv var också upplevelser som 

rapporterades i resultatet. Och det visade sig 

att mer sexuella problemen förekom hos 

framför allt yngre kvinnor.  
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Huvudresultat 
Liavaag, A.H., 

Dørum, A., 

Bjøro, T., 

Oksefjell, H., 

Fosså, S.D., 

Tropé, C. & 

Dahl, A.A. 
 
2008 
 
Norge 

A controlled study of 

sexual activity and 

functioning in 

epithelial ovarian 

cancer survivors. A 

therapeutic approach. 
 
Gynecologic 

Oncology 

Att utforska sexuell 

aktivitet och funktion 

hos överlevare av 

ovarial cancer jämfört 

med kvinnor i samma 

ålder ur den allmänna 

befolkningen. 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie. 
Det skickades ut en enkät via post som såg till demografiska och somatiska problem, 

frågorna handlade om sexualitet, trötthet, mental stress och livskvalitet. Enkäten bestod av 

sex olika självskattnings skalor; The Sexual Activity Questionnaire (SAQ), The Body Image 

Scale (BIS), The Intimate Bond Measure (IBM), The Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS), The Fatigue Questionnaire (FQ) och The European Organization and 

Treatment of Cancer QLQ-C30 (EORTC QLQ-C30). 
Enkäten skickades även ut till 3500 friska kvinnor i den Norska befolkningen. 
Urval; Inklusionskriterier; 20-70 år, mer än 18 månaders efter diagnos, dessa uppfylldes av 

287 patienter. Studien baseras på 189 patienter (66%) som behandlades vid Norges 

Radiumhospital 1979-2003. 
Bortfall; 98 st. 
Av de 3500 friska kvinnorna fullföljde 988 st (41%) enkäten och de var 30-71 år gamla. 
Bortfall; 2512 st. 

Av de 189 canceröverlevarna var det endast 89 

st som var sexuellt aktiva.  

Brist på intresse och fysiska problem var en 

vanligare orsak till sexuell inaktivitet hos 

canceröverlevarna än hos den allmänna 

befolkningen. 

Jämnfört med den allmänna befolkningen hade 

canceröverlevarna en större upplevelse av att 

inte uppskatta sexuella aktiviteter, inte känna 

någon lust till att ha samlag och att de som 

hade samlag kände sig missnöjda under akten. 
Det framkom även i resultatet att 

canceröverlevarna hade mer besvär av vaginal 

torrhet och smärta och obehag vid penetrering 

jämfört med  den allmänna befolkningen. 
Reis, N., Beji, 

N.K. & Coskun, 

A. 
 
2010 
 
Turkiet 

Quality of life and 

sexual functioning in 

gynecological cancer 

patients: results from 

quantitative & 

qualitative data. 
 
European Journal of 

Oncology Nursing 

Syftet var att 

undersöka livskvalitet 

hos patienter med 

gynekologisk cancer 

och undersöka de 

problem som 

påverkade livskvaliten 

och den  sexuella 

funktionen. 

Mix-metod. 
Studien genomfördes på den gynekologiska cancer kliniken of Istanbul University. Man 

använde Quality of Life-Cancer Survivors (QOL-CS) instrument på 100 patienter. 
Urval; Inklusionskriterierna var; gynekologisk cancer diagnos, behandlingen var genomförd 

minst 6 månader innan och att de ville vara med i studien. Det genomfördes även 

semistrukturerade djupintervjuer på 30 av dessa 100 patienter med fokus på deras sexliv. 

Intervjuerna hade fyra teman; kroppsbild, kvinnlighet, sexuell funktion och möjlighet till 

reproduktion. 
Bortfall; 0. 

Nio av de 30 som intervjuades hade ovarial 

cancer vars resultat framkom i citat. Det 

framgick att viktuppgång och operations ärr 

påverkade kroppsbilden negativt. 

Stavraka, C., 

Ford, A., 

Ghaem-

Maghami, S., 

Crook, T., 

Agarwal, R., 

Gabra, H. & 

Blagden, S. 
 
2012 
 
England 

A study of symtoms 

described by ovarian 

cancer survivors. 
 
Gynecologic 

Oncology 

Syftet var att 

utvärdera fysiska och 

psykiska symtom som 

upplevdes av ovarial 

cancer patienter efter 

avslutad behandling, 

och jämnföra med 

symtom som 

dokumenterats i 

patienternas sjukhus 

journaler. 

Kvantitativ. Tvärsnitts- och observationsstudie. 
Deltagarna fick två enkäter, en för hälsorelaterad livskvalitet hos cancerpatienter (QLQ-

C30) och hälsorelaterad livskvalitet specifikt för ovarial cancer patienter (QLQ-OV28). De 

fick även en "välbefinnande termometer", en skala att skatta sitt hälsotillstånd för dagen. 
Urval; Patienter som var på återbesök på Hammersmith sjukhus i London och som 

uppfyllde kriterierna; diagnostiserats med primär eller återkommande ovarial cancer som 

behandlas initialt med kirurgi och cellgifter, avslutad cellgiftsbehandling för primär eller 

återkommande ovarial cancer, inga tecken på aktivt återkommande eller progredierande 

sjukdom och inga samtida maligniteter eller okontrollerade sjukdomar. 
116 st var tillfrågade och 100 st (86%) deltog. 
 Bortfall; 16 st 

“Inte alls” sexuellt aktiv efter diagnos 

rapporterades av  78%. 
90% av deltagarna rapporterade brist på 

intresse till sex. 
Gynekologiska symtom som vaginal torrhet var 

rapporterat av 81% av patienterna.  

I alla fallen framkom det mer besvär i 

frågeformuläret än vad det framkom i 

patienternas sjukhus journaler.  
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