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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Gynekologisk cancerär näst efter bröstcancer den cancerform som kvinnor i 
störst utsträckning drabbas av. En ökning av livmoderhalscancer- och äggstockscancer har 
skett under de sista 20 åren. I tidigare forskning ligger mycket av fokus på upplevelser under 
diagnos och behandling ochmånga studier är också genomförd med kvantitativ metod. Syfte: 
Var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha överlevt en gynekologisk cancer. Metod: En 
litteraturstudie där de inkluderadestudierna använt en kvalitativ design. De sex kvalitativa 
artiklarna som sökningarna resulterade i analyserades med en innehållsanalys. Resultat: 
Analysen resulterade i tre kategorier: Rädsla, Ensamhet och Ny syn på livet. Kvinnorna var 
rädda för återfalläven lång tid efter avslutad behandling och upplevde en ångest inför att 
behöva leva med rädslan resten av livet. Ensamhet upplevdes när anhöriga inte förstod 
innebörden av att ha drabbats av cancer. Efter cancern fick kvinnorna nya värderingar, kände 
ny livsglädje och prioriterade det som var viktigt i livet. Slutsats:Lång tid efter en 
gynekologisk cancer kan kvinnorna upplevastarka känslor och om kunskapen om de 
känslorna implementeras i vården kan sjuksköterskan ge bästa möjliga omvårdnad till dessa 
kvinnor. 

 

Nyckelord: Gynekologisk cancer, upplevelse, överlevande, livsvärld. 
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INLEDNING 
Gynekologisk cancer står för en tredjedel av de cancersjukdomar som kvinnor insjuknar i 
(Bradley, Rose, Lutgendorf, Constanzo& Anderson, 2005). Världshälsoorganisationen 
(WHO, 2008) menar att livmoder- och livmoderhalscancer, näst efter bröstcancer är den 
cancerform som kvinnor i störst utsträckning drabbas av och av jordens befolkning, är det 
drygt sex procent som insjuknar i livmoder- och livmoderhalscancer varje år. Enligt 
Socialstyrelsen (2010) har det skett en ökning av livmoderhals- och äggstockscancer under de 
sista 20 åren. Ferrell, Cullinane, Ervin, Melancone, Uman och Juarez (2005) menar att allt 
modernare behandlingsalternativ ökar överlevnaden för dessa kvinnor. Booth, Beaver, 
Kitchener, O´Neill och Farrell (2005) anser att kvinnor som diagnostiseras med en 
gynekologisk cancer kan gå igenom många olika känslor och relationssvårigheter. Det finns 
dock begränsningar i forskning kring hur kvinnor kan upplevalivet efter en gynekologisk 
cancer då stor del av forskningen är av kvantitativ design(Ferrell et al. 2005; Rannestad, 
Skjeldestad, Platou& Hagen 2008). Simonelli, Fowler, Maxwell och Andersen (2008) menar 
att när vårdpersonalen inser betydelsen av kvinnans upplevelse, först då kan vi hjälpa 
patienterna att växa och att utvecklas inför framtiden. För sjuksköterskan är det viktigt att se 
och förstå människan och hennes upplevelser för att kunna ge en bra och trygg vård. 
 

BAKGRUND 

Upplevelse av cancer 
Enligt Eriksson (1991) är en upplevelse något som är specifikt för varje enskild person och 
upplevelser kan vara svåra att generalisera. Bartoces, Severson, Rusin, Schwartz, Ruterbusch 
och Neale (2009) antyder att kvinnor som överlevt en gynekologisk cancer, kan uppleva att de 
psykologiska, sociala och andliga bekymren är av större vikt än de fysiska. Li et al. (1999) 
framhåller att även om kvinnorna är fria från sjukdom, upplever de ofta en psykologisk 
otrygghet som uppfattas av kvinnorna som stressande, speciellt nämns nedstämdhet, irritation 
och stress. I en studie av Kovero och Tykkä (2002) framkommer det också att kvinnor med 
bröstcancer kan uppleva ett emotionellt hot som orsakar både fysiologiska och psykologiska 
stressreaktioner. Simonelli et al. (2008) visar i sin studie att den livshotande diagnos som 
cancer är, medför en ökad risk att utveckla depression och ångestattacker. Kvinnor som 
överlevt en cancer kan fortsätta att uppleva bekymmer även efter avslutad behandling och det 
ter sig som om vården inte alltid tar detta på allvar (Foley et al. 2005). 
 
Kovero och Tykkä (2002) menar att genom att åtgärda de faktorer som är möjliga att påverka, 
såsom väntetider, dålig information och kommunikation, kan vården förhoppningsvis minska 
olika stressreaktioner, exempelvis ångest, rädsla och oro. Rannestad et al. (2008) menar att 
efter en allvarlig sjukdom, så som en gynekologisk cancer, så omvärderas det viktiga i livet, 
kvinnornas livsperspektiv förändras på ett positivt sätt och kvinnorna känner därför att 
cancern delvis också berikar deras liv. Power, Brown och Ritvo (2008) kommer fram till att 
en del av de tillfrågade kvinnorna skapar nya förväntningar på sig själva för att hantera den 
nya situationen och att kvinnorna förblir optimistiska trots de negativa faktorerna som 
påverkar deras liv. Foley et al. (2006) framhåller i sin studie att en del kvinnor som genomgått 
en cancer var öppna för att hitta positiva aspekter av cancern och trots rädsla för återfall, så 
utvecklade kvinnorna en större tacksamhet för livet och en beslutsamhet att njuta av livet i 
större utsträckning, än de som inte drabbats av en gynekologisk cancer (ibid). 
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Gynekologisk cancer och överlevnad 
Huvudtypen av gynekologisk cancer är livmoderhals-, äggstocks- och cancer i 
livmoderslemhinnan, s.k. endometrial cancer (Rannestad, Skjeldestad, Platou & Hagen, 
2008). Enligt Cooper, Polonec och Gelb (2011) ingår även livmodercancer och cancer i de 
yttre könsorganen i de fem huvudtyperna av begreppet gynekologisk cancer. Bergmark (2007) 
menar att även om flera olika cancerformer ingår i begreppet gynekologisk cancer, ger 
sjukdom och behandling ofta liknande följder för kvinnorna som drabbas av en gynekologisk 
cancer (ibid). 
 
Enligt National Cancer Institute (NCI, 2011) ingår olika komponenter i begreppet överleva, 
det innefattar inte bara de fysiska aspekterna, utan även de psykologiska, sociala och 
emotionella aspekterna inkluderas. Begreppet att överleva en cancer, betraktas mer som en 
process, som börjar redan vid diagnostillfället och som sträcker sig över behandling och till 
livets slut oberoende av cancersjukdomen (NCI, 2011).Li et al. (1999) menar att med allt 
tidigare diagnostisering och bättre anpassade behandlingar, har den relativa 
femårsöverlevnaden ökat. Booth et al. (2005) antyder att ett år efter avslutad behandling av en 
gynekologisk cancer, så anses kvinnorna vara klara med de mest akuta reaktionerna och 
kvinnorna har då hunnit reflektera över sin nya tillvaro.  
 
TEORETISK REFERENSRAM 
Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerbergs (2003) tolkning av Husserls 
(1995) teori om livsvärldsbegreppet, är en människas livsvärld den värld som är den enda 
verkliga, den som människan lever i just nu och som är vår oreflekterade verklighet. Även 
kontakten med anhöriga är viktigt för att få en inblick i hur patientens livsvärld upplevs, men 
en människans verklighet, alltså hennes livsvärld, upplevs bara av henne (Dahlberg et al. 
2003). Upplevelserna av de erfarenheter människan gjort, utgör grunden till hennes livsvärld 
och livsvärldsteorin är av vikt då en tillgänglig och delaktig vård ger människan chans att 
uppnå så stort välbefinnande som hennes situation ger möjlighet till (Dahlberg et al. 2003). 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) beskriver sjukdom som mycket mer än sjukdom, 
symtom och behandling, det är en förlust av förmåga och störd livsharmoni. Dahlberg et al. 
(2003)  framhåller att för människor som drabbas av en sjukdom är det viktigt att fokus ligger 
på hur individen upplever sin egen hälsa, lidande, välbefinnande och omgivning, för att förstå 
hennes livsvärld. Simonelli et al. (2008) menar i sin studie att en av de stora utmaningarna 
som det innebär att uppleva en cancer, är att bilden av sig själv, världen och framtiden 
förändras och det kommer att påverka personens fortsatta liv. Detta kan knytas an till 
livsvärldsperspektivet som enligt Dahlberg et al (2003) antyder att livsvärlden ger förståelse 
av en människans upplevelser och hennes reaktioner på den nya tillvaron. 
 
 
SYFTE 
Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha överlevt en gynekologisk 
cancer.  
 
METOD 
En litteraturstudie genomfördes genom att granska och analysera vetenskapliga artiklar av 
studier med kvalitativ ansats. Genom att sammanställa och granskaredan tillgänglig 
information i publicerad litteratur så kan grunden för fortsatta studier inom ämnet 
etableras(Polit & Beck, 2012). Det kan också leda till en ökad förståelse för ämnet och hjälpa 
till att avgöra om ytterligare forskning bör genomföras (Forsberg & Wengtröm, 2008) 
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För att kunna lokalisera de vetenskapliga artiklar som var relevanta för studiens syfte 
användes databaserna CINAHL och PsycINFO då dessa är bland två av de viktigaste 
databaserna inom omvårdnadsforskning (Willman, Bahtsevani& Stoltz, 2011). Enligt 
Willman et al. (2011) så söks de valda ämnesorden via de respektive databasernas 
uppslagsverk. De ämnesord som söktes och valdes kom från CINAHL uppslagsverk som 
heter Cinahl Headings och i PsycINFO heter den Thesaurus. För att få tillräckligt relevanta 
svar på sökningarna som gjordes, användes även det booleska sökordet AND för att anpassa 
sökfältet så det blev mer relevant och mer avgränsat mot studiens syfte. Det gjordes genom att 
kombinera de olika MeSH- termerna med varandra. Enligt Willman et al (2011) är AND, OR 
och NOT de viktigaste booleska sökorden. För att får mer specifika träffar på de sökningar 
som gjordes användes Medical Subjet Headings, s.k. MeSHtermer. Polit och Beck (2012) 
menar att sökningen blir mer effektivare när MeSHtermer används. I CINAHL användes 
följande MeSHtermer: Genital neoplasms female, Quality of life, Cancer Survivors och Life 
Experiences i olika konstellationer för att få så relevanta träffar som möjligt. I PsycINFO 
användes Neoplasms, Quality of life och Survivors i kombination(bilaga 1). För att bredda 
sökningen som gjordes i CINAHL så inkluderades de underkategorier som hörde till de valda 
MeSH-termerna genom att markera ordet ”explode”, för att öka chanserna att få med det som 
var intressant (Willman et al. 2011). 
 
Urval 
Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade efter år 2000, 
att de studier artiklarna redovisade för skulle ha genomförts med en kvalitativ ansats samt att 
artiklarna skulle var skrivna på engelska, svenska, danska eller norska. Kvinnorna som deltog 
i studierna skulle ha överlevt minst ett år efter avslutad behandling. De artiklar som valdes 
skulle även vara Peer-Review, alltså granskade av sakkunniga inom området innan 
publikation, artiklarna skulle vara vetenskapliga och uppbyggda enligt IMRAD-formatet, 
alltså innehålla delar så som inledning, metod, resultat och diskussion. Polit och Beck (2012) 
menar att en vetenskaplig artikel redovisar hur och vad en genomförd forskning resulterat i. 
Exklusioinskriterierna var artiklar med sexualitet som en faktor och de artiklarna med kvinnor 
under 18 år.  
 
Datainsamling 
En första sökning gjordes i december 2010,som upprepades i augusti 2011 och återigen i 
januari 2012. Då databaserna uppdateras regelbundet kunde ny forskning tillkommit inom 
området som var av värde för studien (Willman et al. 2011). När sökningen upprepades i 
januari 2012 hittades ytterligare en artikel. De genomförda sökningarna resulterade 
sammanlagt i 355 artiklar. Artiklarnas titlar lästes igenom och det blev tydligt att ett antal av 
artiklarna inte svarade mot studiens syfte och de sållades bort på titelnivå. Av de 52 artiklar 
som ansågs ha en intressant titel och som stämde överens med syftet, lästes deras abstrakt 
igenom. Därefter valdes 31 artiklar ut för att läsas i helhet. Dessa artiklar lästes individuellt 
upprepade gånger och 23 av artiklarna svarade mot studiens syfte och kvalitetsgranskades 
således. De lokaliserade artiklarnas referenslistor genomgick en manuell sökning (Forsberg & 
Wengström, 2008), som resulterade i att ytterligare en artikel inkluderades i 
kvalitetsgranskningen (n=24). 
 
Kvalitetsgranskning 
De 24 artiklarna granskades med hjälp av Willmans et al. (2011) granskningsprotokoll för 
artiklar med kvalitativ metod (bilaga 2). Granskningen av artiklarna genomfördes för att 
värdera och säkerställa artiklarnas kvalitet (Friberg, 2008). Med hjälp av frågor ur 
granskningsprotokollet för kvalitativa studier kunde bland annat studiens syfte, etiska 
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resonemang, kontext, urval, analys, metod och resultatets logik svaras på och poängsättas för 
att värdera artikelns kvalitet (Willman et al. 2011). Varje jakande svar på protokollets frågor 
gav ett poäng och maximalt kunde en kvalitativ artikel få 12 poäng. Nekande eller ett vet-ej- 
svar gavs noll poäng. Ju högre poäng en artikel hade, desto högre kvalitet hade den. 
Artiklarna med 80% eller mer jakande svar ansågs vara av god kvalitet, artiklar med 70- 79% 
jakande svar bedömdes att vara av medelgod kvalitet och artiklar med <70% valdes bort då de 
ansågs ha för dålig kvalitet (bilaga 2). Kvalitetsgranskningen resulterade i sex artiklar som var 
av god kvalitet och som svarade mot studiens syfte (bilaga 3). Resterande 18 artiklar 
exkluderades på grund av låg kvalitet och då de inte svarade mot denna studies inklusions 
kriterier. 
 
Analys 
Analysen har utgått från Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av Krippendorffs 
(1980) innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) menar att en innehållsanalys 
används när fokus bör ligga på tolkningen av ett fenomen och beskrivande texter för att få en 
helhet. Tolkningen innebär att olika steg genomförs och bland annat ingår begreppet tema i en 
innehållsanalys (Graneheim& Lundman, 2004). Då en manifest innehållsanalys har skett har 
inte teman använts. Det första steget i en innehållsanalys innebar att ta ut meningsbärande 
enheter, det vill säga stycken av text, med bärande ord eller uttalanden som relaterar till 
samma kontext. För att få ut meningsbärande enheter så lästes artiklarna individuellt och 
upprepade gånger. Därefter diskuterades det om samma meningsbärande enheter hittats och 
det beslutades gemensamt vilka enheter som skulle tas med. Gemensamt skedde därefter en 
översättning av de meningsbärande enheterna till svenska med hjälp av språklexikon. För att 
få textenheterna mer lätthanterliga så skedde sedan en reducering av texten, vilken beskrivs av 
Graneheim och Lundman (2004) som en kondensering av de meningsbärande enheterna. Då 
kortas de meningsbärande enheterna ner utan att förlora de bärande begreppen. Därefter 
skedde en kodning av de kondenserade enheterna, då enheterna namngavs, för att tillåta att 
den information som framkommit ses från nya vinklar. En kod kan vara ett fenomen eller ett 
objekt som bör förstås i relation till sammanhanget och som kortfattat beskriver kärnan. Sedan 
sker en kategorisering av koderna, där en kategori svarar på frågan ”Vad?” och kan 
identifieras som en tråd genom koderna. Inget av informationen ska förloras för att det inte 
finns passande kategorier, men inte heller kan samma information passa i två eller fler 
kategorier (tabell 1). Det innebar att alla koder lästes och det diskuterades gemensamt utifrån 
koderna vilka kategorierna skulle bli (Graneheim& Lundman, 2004). 
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Tabell 1.  Exempel på tillvägagångssättet vid analysen. 
 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 
Frygten for recidiv er et vilkår, som 
deles af alle kvinder i undersøgelsen. 
(Seibaek et al. 2006) 

Alla kvinnor var rädda för 
återfall. 

Rädsla för återfall. Rädsla  

Gratitude and joy for life seemed to 
have its counter-part in the women’s 
bodily based preparedness for a 
recurrence of cancer.  
(Sekse et al. 2009) 

Tacksamhet och glädje för 
livet var en stor del av 
tillfrisknandet. 

Tacksamhet och 
glädje för livet. 

Ny syn på livet 

The search for meaning linked to 
emergence and realitivity, following 
gynaecological cancer is helpful for a 
woman and her family as they come to 
terms with the illness, recover from the 
experience and move on in life 
(Robert & Clarke, 2009) 

Atthitta en mening med 
cancern var något centralt 
för att kunna hantera 
sjukdomen 

Hitta en mening Ny syn på livet 

Trods en stor omsorg fra netværket 
oplevde flere kvinder eksistentielt set at 
være alene. 
(Seibaek et al. 2006) 

Existentiellt kände sig 
kvinnorna ensamma trots 
stort socialt stöd. 

Ensamma trots 
socialt stöd. 

Ensamhet 

 

Etiskt övervägande 
De artiklar som studiens resultat grundas på, för alla ett etiskt resonemang. Detta har 
konstaterats och bekräftats utifrån det granskningsprotokoll (Willman et al. 2011) som 
använts, där en av punkterna var om artikeln förde ett etiskt resonemang. Fem av artiklarna 
hade också fått ett godkännande från en etisk nämnd. Den sjätte artikeln inkluderades ändå, då 
den passade väl mot studiens syfte.  
 
 
RESULTAT 
När de sex artiklarna analyserats framkom tre kategorier som ansågs representera kvinnors 
upplevelse efter en gynekologisk cancer; Rädsla, Ensamhet och Ny syn på livet. 
 
Rädsla 
Kvinnorna var rädda för återfall och talade om det genom att säga att det verkligen var en 
dödlig sjukdom de lidit av. Deras upplevelser av rädsla medförde allvarliga tankar och en 
fruktan för att ett eventuellt återfall skulle kunna innebära en dödlig utgång(Seibaek & 
Hounsgaard, 2006; Zeng, Li & Loke, 2011). Det framgick också att efter flera år efter diagnos 
och behandling, så kunde kvinnorna vara rädda för återfall och ha ångest inför återbesök. 
Kvinnorna tenderade att uppleva att rädsla och ångest var något de skulle behöva leva med 
och hantera under resten av sina liv och rädslan för återfall kunde vara ständigt 
närvarande(Zeng, Li & Loke, 2011). Plötslig kroppslig smärta eller andra kroppsliga 
förändringar triggade lätt igång känslor av rädsla. Detta gjorde kvinnorna mer uppmärksamma 
på tecken som kunde tyda på cancer. Kvinnorna fortsatte att uppleva dessa känslor, långt efter 
att behandling avslutats och att de hade blivit friskförklarade (Sekse, Raaheim, Blaaka & 
Gjengedal, 2009). Kvinnorna i Clemmens, Knafl, Lev och McCorkle’s (2008) studie kände 
oro och rädsla för återfall, trots att de var friska och inte hade några komplikationer efter 
behandlingen. Roberts och Clarke (2009) studie visade på att det också kunde finnas en rädsla 
hos kvinnorna för att andra kvinnliga familjemedlemmar skulle drabbas av cancer. 
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”No, I cannot see it positively. You see, I keep thinking that I’ll be in the seven 
per cent who don’t make it.”(Roberts & Clarke, 2009 s.361) 

 
Upplevelsen av en allvarlig sjukdom som cancer påverkade kvinnornas livssituation och 
framtid och mycket energi riktades mot att behålla kontrollen över främmande känslor som 
cancern hade släppt fram. Brist på sin egen förmåga att ta sig ur krisen uttrycktes av 
kvinnorna. Kvinnorna hoppades, att i relationen med vårdpersonalen bli guidade genom 
cancerupplevelsen och genom detta bli bekräftade och våga visa sin otrygghet (Sekse et al. 
2009).  Som en följd av den rädsla kvinnorna upplevde, så kände de otrygghet inför 
framtiden. Otrygghet var något som kvinnorna upplevde under hela sjukdomsförloppet och 
även månader och år efter sjukdomen (Roberts & Clarke, 2009). En del kvinnor uttryckte att 
de hade gått vidare efter cancern, de lade ingen tyngd åt cancerupplevelsen och hade heller 
inga komplikationer från behandlingen, men kvinnorna kände sig ändå otrygga inför 
framtiden angående eventuella återfall (Clemmens et al. 2008).  
 
Ensamhet 
Ensamhet kunde vara en annan upplevelse efter en gynekologisk cancer. Samtal om känsliga 
och svåra ämnen med de närmast anhöriga var något som kvinnorna tyckte var svårt eftersom 
det lätt ledde till en ytlig tröst och det var inte det kvinnorna behövde för att hantera sin 
situation. En del kvinnor kände sig ensamma, då de inte kunde prata om sin cancer med sin 
familj och vänner, utan att känna att det blev en för tung börda för de anhöriga. Att inte ha 
någon att dela sina tankar med, gjorde att det tog längre tid för kvinnorna att gå vidare(Sekse 
et al. 2009). Existentiellt, i betydelsen att leva, kände sig kvinnorna ensamma trots stort 
socialt stöd (Seibaek & Hounsgaard, 2006). Det framkom att kvinnorna upplevde att deras 
sociala nätverk begränsades då vännerna drog sig undan, och kvinnorna kände sig isolerade 
(Zeng et al. 2011). 
 
Ny syn på livet 
Cancerdiagnosen kunde få kvinnorna att omvärdera sina liv och omprioriterade det som var 
det viktiga i livet. Kvinnorna pratade om hur cancern hade väckt tankar om hur de hade blivit 
starkare psykiskt och mer lyhörda mot det som var viktigt i livet (Clemmens et al. 2008). 
Upplevelsen av att haft cancer öppnade upp för en större förståelse för den egna kroppen 
(Seibaek & Hounsgaard, 2006). Kvinnorna uppskattade deras relationer till sina anhöriga på 
ett starkare sätt och deras relation till deras make blev mer intimt (Zeng et al. 2011).  
Kvinnorna blev mer känsliga mot andras behov, uppskattade anhöriga mer och insåg att livet 
var skört och värdefullt (Molassiottis, Chan, Yam, Chan & Lam, 2002). Sekse et al. (2009) 
menar att genom att ha överlevt en cancerdiagnos fick kvinnorna nya upplevelser, bland annat 
blev de mer känslomässigt uppmärksamma och fick en ökad förmåga att kunna skilja mellan 
viktiga och oviktiga ting. Sekse et al. (2009) kom vidare fram till att livet inte togs för givet 
längre, utan de såg livet som en belöning. Kvinnorna vågade mer, blev mindre hämmade och 
fick en djupare kontakt med världen, andra och sig själva efter cancern. Kvinnorna fick en 
större öppenhet mot andra och blev mindre upptagna av sig själva. De värdesatte livet mer 
efter cancern än vad de gjorde innan och ändrade sina livsvärderingar, som i sin tur öppnade 
upp för nya dimensioner och bidrog till att kvinnorna fick en djupare kontakt med sig själva. 
När de gick igenom kris och sorg menade kvinnorna att de konfronterade sig själva och hur de 
själva reagerat (ibid). Kvinnorna och deras familjer som gått igenom en gynekologisk cancer, 
sökte meningen med livet (Roberts & Clarke, 2009).  
Tacksamhet till livet och livsglädje var två stora punkter i upplevelsen i samband med 
gynekologisk cancer. Kvinnorna uttryckte en ny uppskattning av livet som en faktor när de 
har blivit diagnostiserad med cancer, oberoende om det fanns komplikationer eller inte. Sekse 
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et al. (2009) nämner att tacksamhet och glädje för livet var en stor del av tillfrisknandet och 
kvinnorna värdesatte livet och uppskattade det de hade mycket högre efter cancern. 
Tacksamma för att vara vid liv var en viktig aspekt, trots eventuella biverkningar och annat 
som följde av en behandling. Kvinnorna upplevde att de fått livet tillbaka, som en gåva. 
Livsglädje och att vara närvarande blev viktigare och kvinnorna hade en mer positiv syn på 
livet (Sekse et al. 2009). Många av kvinnorna fick som en följd av deras cancerupplevelse, en 
positivare syn på livet som fick dem att värdera och uppskatta livet mer. Kvinnorna upplevde 
att de såg cancern som en chans till pånyttfödelse (Zeng et al. 2011; Clemmens et al. 2008). 
Kvinnorna fick en positivare syn på livet (Molassiottis et al. 2002). 
 

“It gave me a different perspective on life, the way you live it, and you 
have more appreciation for life. It was learning and growing experience 
for me because it really changes my whole life.” (Clemmens et al. 2008 s. 
90) 

 
 
DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
Kvalitativ metod används för att nå en relevant mängd information och därmed få en större 
förståelse för patienterna (Forsberg & Wengström, 2008). Polit och Beck (2012) menar att 
kvalitativa studier kan ge en förståelse för olika upplevelser, då det är patienterna som berättar 
om vad de själva har upplevt således baseras denna litteraturstudie på vetenskapliga artiklar 
som beskriver studier med en kvalitativ design.  
 
De databaser som valdes, utsågs eftersom de inriktar sig på omvårdnad. Sökningarnas resultat 
hade eventuellt blivit större om fler databaser använts. För att hitta de olika söktermerna som 
användes har diskussioner förts om vilka de mest lämpade söktermerna skulle bli. Med hjälp 
av booleska sökord har söktermerna kombinerats (Willman et al. 2011). Under sökningen 
prövades även de booleska sökorden NOT och OR att användas, men detta resulterade i 
träffar som inte svarade mot studiens syfte. Quality of life användes då detta var ett bärande 
begrepp i ett tidigare syfte, men har behållits då de artiklar som hittades svarade bra mot 
nuvarande syfte och uppfyllde kriterier och krav. Sökningarna gjordes även med begreppet 
livsvärld men sökningsresultatet blev allt för smalt och valdes att utesluta det. Gynekologisk 
cancer valdes ut som ett sökord, eftersom det är ett av de bärande begreppen i syftet. Sökordet 
söktes i databasen och databasen sökte sedan igenom de ämnesord som finns. Istället för 
använda Genital Neoplasms, så blev det Genital neoplasms, female, då sökningen av artiklar 
skedde med hjälp av de sökord som databasen CHINAHL hittat. Likande skedde när 
Experience söktes, då uppkom förslag att använda Life Experiences istället. Sökningarna 
resulterade i både kvalitativa och kvantitativa studier. De studier med kombinerad kvantitativ 
och kvalitativ teknik valdes bort, då svårigheter med att skilja de kvalitativa och de 
kvantitativa delarna från varandra kan uppstå (Polit & Beck, 2012). Helman (2007) menar att 
litteraturstudier med olika kvalitativa metoder kan ha olika kvalitativa tekniker men att det 
kan ha flera fördelar. Bland annat ger det en indikation på trovärdighet av resultatet (ibid).   

De sex artiklarna som studien grundar sig på, uppnådde alla god kvalitet enligt 
granskningsprotokollet av Willman et al. (2011) och valdes då de svarar mot studiens syfte. 
Om inte granskningen genomförts hade det eventuellt kunnat påverka resultatets trovärdighet 
och eventuellt felaktiga slutsatser om artiklarnas kvalitet kunnat dras (Forsberg & 
Wengström, 2008). Värdet av punkterna i protokollet kan vara av olika betydelse, men 
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punkterna gavs alla samma mängd poäng. Detta har vid senare tillfällen diskuterats då det 
kanske inte blev rätt poängsättning på de artiklarna som valdes eller att kvaliteten på 
artiklarna inte är till fullo korrekt. Med noga igenom läsningar så upplevdes det att artiklarna 
var av god kvalitet ändå. 
 
Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys valdes för dess uppbyggnad 
som på ett tydligt sätt visar hur texter analyseras och därigenom få fram material till resultatet 
som knyter an till studiens syfte. En manifest analys har använts, men då översättningen av de 
engelska meningsenheterna till svenska skedde kan en risk finnas att egna tolkningar har 
skett. Översättningen av de engelska och danska meningsbärande enheterna till svenska kan 
vara problematiskt då en översättning lätt färgas av författarnas tolkning. Det kan innebära att 
kärnan i den viktiga informationen går förlorad (Willman et al. 2011). För att motverka att 
detta påverkat resultatet har översättningarna diskuterats innan den slutgiltiga formuleringen 
fastställts. På liknande sätt har även rimligheten i kategoriseringen diskuterats innan den 
slutgiltiga kategoriseringen fastställts. 
 
Sexualitet som en aspekt valdes att exkluderas, då upplevelserna kring sexualiteten till stor del 
kan bero på fysiska komplikationer och det var inte det som valdes att studeras. Eventuellt 
hade underlaget till resultatet blivit bredare och därmed hade resultatet sett annorlunda ut. Då 
det valdes att artiklarna skulle vara publicerade tidigaste 2000 var för att erhålla så 
relevantforskning som möjligt. En pilotsökning antydde att det finns få artiklar om kvinnors 
upplevelser efter en gynekologisk cancer, där de medverkande är under 18 år. Detta bidrog till 
att en exklusionskriterier blev kvinnor under 18 år. 
 
Denna litteraturstudie grundas på sex kvalitativa, vetenskapliga artiklar. En inriktning var att 
endast inkludera artiklar med ursprung från västvärlden, men då underlaget till studien skulle 
bli för tunt utökades inklusionskriterierna till hela världen. Artiklarna som studien bygger på 
har utförts i England, USA, Norge, Danmark och Kina. Det finns en medvetenhet om att det 
kan förekomma kulturella faktorer, olika behandlingsalternativ, sociala skillnader och andra 
aspekter, som skiljer sig från land till land, men de olika faktorerna kan även förekomma 
inom ett och samma land. De olika skillnaderna kan ha påverkat kvinnornas upplevelser efter 
en gynekologisk cancer och som därmed kunnat påverka resultatet. Under analysprocessen 
visade det sig dock att alla artiklar finns med i alla tre kategorier så bör det inte haft så stor 
påverkan på resultatet. Helman (2007) menar att olika faktorer påverkar upplevelsen, så som 
religion, familjesituation, ekonomisk status och ålder. Dessutom kan sjukvårdens bemötande, 
behandlingar och kunskap skilja sig åt och det kan komma att påverka hur upplevelsen av 
sjukdomen uppfattas av kvinnorna (ibid). 
 
 
Resultatdiskussion 
Studiens resultat visade att kvinnorna tenderade att uppleva många olika känslor efter en 
gynekologisk cancer, där rädsla för återfall vara av stor betydelse. Denna rädsla för återfall 
kunde kvarstå under lång tid trots att kvinnorna var friskförklarade och även var fria från 
komplikationer av behandlingen. När kvinnorna upplevde en kroppslig smärta eller en 
förändring i kroppen, så tenderade känslorna av rädsla att triggas igång, rädsla för att det var 
tecken på ett återfall av cancern, även flera år efter avslutat behandling. Detta styrks av 
Akyüz, Güvenç, Üstünsöz och Kaya (2008) som menar att kvinnor som upplevt en 
gynekologisk cancer ständigt upplevde rädsla för återfall och död. Resultatet visar att som en 
följd av rädslan som kvinnorna upplevde, följde också en upplevelse av otrygghet och att inte 
vara i kontroll av framtiden. Dahlberg et al. (2008) menar att olika fenomen kan vara svåra att 
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skilja på, var ett fenomen börjar och det andra börjar. Därför kan det vara svårt att skilja på 
rädsla och otrygghet (ibid). Andra studier (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 2003) har också 
påvisat att känslan av att inte ha kontroll över sina liv och oro inför framtiden kan vara en 
vanlig upplevelse bland dessa kvinnor. Kvinnorna i Ekwalls et al. (2003) studie gav också 
uttryck för ett behov av nära kontakt med vården för att kunna prata om upplevelserna och ge 
kvinnorna en känsla av trygghet (ibid). Kovero och Tykkäs(2002) studie visar också på att 
genom nära kontakt med vården och tid att diskutera vad som hände, så kunde det bidra till en 
ökad känsla av kontroll över situationen. Enligt Dahlberg et al. (2003) är en viktig faktor i den 
levda världen i relation till lidande och välbefinnande, känslan av trygghet. Ekwall et al. 
(2003) menar att många kvinnor upplevde att vården bemött dem stereotypt och inte sett 
kvinnorna som individer. Dahlberg et al. (2003) belyser vikten av att vården ser individen 
bakom sjukdomen och hur han/hon upplever sin situation. Genom att förstå hur kvinnan 
upplever sin situation och därmed få en större förståelse för hur kvinnans livsvärld ser ut kan 
vården ge kvinnan en känsla av trygghet och en ökad kontroll över sin situation. 
 
I resultatet framkommer att ensamhet var en av upplevelserna. Bearbetningen av den nya 
tillvaron efter en gynekologisk cancer, upplevdes ofta som väldigt ensam av kvinnorna, trots 
tillgång till socialt stöd. Detta styrks av Rosedale (2009) som visar på att kvinnorna kände sig 
ensamma, speciellt när kvinnans närstående inte förstod innebörden av att ha genomgått en 
cancer och när de anhöriga missförstod hur cancern påverkar kvinnornas liv. Rosedale (2009) 
menar också att när kvinnorna blev mer och mer medvetna om sin egen dödlighet, så 
förstärktes känslorna av ensamhet. Cullberg (2006) menar att ensamhet kan vara en del av 
bearbetningsfasen, då människor kan uppleva att de inte kan engagera sig i saker ordentligt 
eller känna riktig glädje. 
 
Studiens resultat visar också att kvinnornas syn på livet kunde förändras efter en 
gynekologisk cancer och att de också kunde få nya värderingar. Kvinnorna gjorde 
omprioriteringar över vad som var det viktiga i deras liv. De blev mer lyhörda mot sig själva, 
andra och världen. Kvinnorna ansåg sig ha fått en andra chans och tyckte att de fått livet 
tillbaka, som en gåva.  Foley et al. (2006) styrker detta i sin studie och menar att kvinnorna 
berättade att de efter cancern förändrat sina livs vanor hur kvinnorna kommit närmare familj 
och vänner och hur de nu uppskattade tiden de hade tillsammans mer (ibid). Kvinnorna 
omvärderade sitt liv och sitt eget personliga värde(Li et al. 1999; Rannestad et al. 2008; 
Swenson, MacLeod, Williams, Miller, & Champion, 2003). Dahlberg et al. (2003) menar att 
när en sjukdom orsakar förändringar hos kvinnan och hennes livsvärld påverkas, så kan 
kvinnans syn på livet komma att förändras. 
 
Resultatet visar också att kvinnorna upplevde en livsglädje. Foley et al. (2006) framhåller att 
efter en cancer uppskattade kvinnorna livet i större utsträckning och med en beslutsamhet att 
njuta av livet där de inte lät de små sakerna uppröra. En del av kvinnorna menade att cancern 
även berikat deras liv, oavsett komplikationer eller biverkningar (Li et al. 1999; Rannestad et 
al. 2008). Swenson et al. (2003)påvisar i sin studie att kvinnorna inser allvaret i en 
gynekologisk cancer, men att de ändå försöker hitta en mening med det som hänt för att 
kunna gå vidare livet. Dahlberg et al. (2003) menar att genom vår livsvärld söker vi en 
mening med livet och ett betydande innehåll. 
 
SLUTSATS 
Resultatet av studien visar att livsvärlden efter en gynekologiskcancer förändras. 
Anpassningen efter kan vara en omvälvande period, vilket kan bidra till att kvinnorna känner 
sig ensamma då de inte får den förståelsen från familj och vänner som de behöver. Rädsla för 
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återfall var något som de flesta kvinnorna upplevde. Trots att lång tid kan ha gått sedan 
kvinnorna diagnostiserades, behandlades och friskförklarades från en gynekologisk cancer, så 
finns fortfarande starka känslor kvar. Samtidigt finns det upplevelser som är positiva, så som 
en ny glädje för livet. Många kvinnor omprioriterade det som var viktigt i livet. Det blev en 
erfarenhet att har gått igenom gynekologisk cancer som stärkte deras liv och de såg sitt liv 
som en belöning. Överleva en gynekologisk cancer kan betyda en ny fas i livet, men med en 
ständig rädsla för att bli sjuk. Upplevelserna efter en gynekologisk cancer kan både vara svåra 
och utmanande. Som sjuksköterska kan det vara viktigt att ha en medvetenhet om att dessa 
känslor lätt kan triggas igång och att kunna bemöta känslorna på bästa sätt, för att reducera 
risken för onödigt obehag. Kunskap om upplevelserna kan bidra till att omvårdnaden och 
bemötandet av dessa kvinnor förbättras och genom att implementera kunskapen till den 
kliniska verksamheten borde möjligheterna till en individanpassad och patientnära vård öka.    
Med kännedom och förståelse om upplevelserna kan förhoppningsvis sjuksköterskor kunna 
hjälpa kvinnorna i sin tillvaro efter en gynekologisk cancer. För att kunna ge kvinnan så goda 
förutsättningar som möjligt, kan det vara av betydelse att det görs ytterligare studier om 
upplevelser efter en gynekologisk cancer.
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Bilaga 1: Artikelsök 

Databassökning på CINAHL: 

Datum  Meshtermer Antal träffar Antal lästa 
abstract 

Antal lästa artiklar i 
helhet 

Använda artiklar 

120119 Genital neoplasms, female 3030 0 0 0 
120119 Qualityoflife 8653 0 0 0 
120119 Genital neoplasms, female 

+ Quality of life 
85 22 11 1 

120119 Cancer survivors 869 0 0 0 
120119 Cancer survivors + Genital 

neoplasms, female 
57 11 8 2 

120120 Life experiences 2887 0 0 0 
120120 Life experiences + Genital 

neoplasms, female 
17 3 3 1 

 

DatabassökningpåPsycInfo: 

Datum Meshtermer Antalträffar Antallästaabstra
kt 

Antal lästa artiklar i 
helhet 

Använda artiklar 

120120 Neoplasms 14682 0 0 0 
120120 Quality of life 16416 0 0 0 
120120 Neoplasms + Quality of 

life 
1364 0 0 0 

120120 Survivors 4509 0 0 0 
120120 Neoplasms + Quality of 

life + Survivors 
196 16 9 1 
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Bilaga 2: Granskningsprotokoll av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
Protokoll för kvalitativa artiklar  
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Bilaga 3: Artikelöversikt (1:2) 

Författare Titel År Syfte Metod Kvalitet 

Clemmens, D.A., 
Knafl, K., Elise, L.L. 
&McCorkle, R. 
USA. 

Cervical cancer: Patterns of 
long- term survival. 

2008 Att beskriva upplevelsen av 
livskvalitet hos 
långtidsöverlevande från 
livmoderhalscancer och faktorer 
som främjat deras anpassning. 

Kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer. 
19 deltog i studien. Minst sju 
år efter diagnos 

God. 

Molassiottis, A., 
Chan, C. W. H., 
Yam, B. M.C., 
Chan, E. S. J., & 
Lam, C. S. W.  
Kina 

Life after cancer: Adaption 
issues faced by Chinese 
Gynaecological cancer 
survivors in Hong Kong. 

2002 Att utforska hur kinesiska 
kvinnor anpassar sig till livet 
efter en gynekologisk cancer. 

Kvalitativ, med 
fenomenlogiskansats. 
18 kvinnor som hade varit 
fria från sjukdomen mellan 
2-16år 

God. 

Roberts, K. & 
Clarke, C. 
England. 

Future disorientation 
following gynaecological 
cancer: Womens 
conceptualization of risk after 
life threatening illness 

2009 Få en djupare förståelse för 
kvinnor och deras familjers 
upplevelser av behandling av 
gynekologisk cancer. 

GroundedTheory. 
20 kvinnor deltog i studien. 
Ett år sedan avslutad 
behandling. 

 

God. 
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Bilaga 3: Artikelöversikt (2:2) 

Författare Titel  År Syfte Metod Kvalitet 

Seibaek, L. 
&Hounsgaard, L. 
Danmark. 

Rehabilitering efter operation 
livmoderhalskraeft. 
Oplevelseaflifoghelbred. 

2006 Att förmedla färdigbehandlade 
kvinnors perspektiv på deras liv 
och hälsa efter en 
livmoderhalscancer- operation. 

Kvalitativa djupintervjuer. 
9 deltog i studien, minst tre 
år efter avslutad 
behandling. Analysen 
grundas på 
fenomenologisk-
hermeneutisk filosofi. 

God. 

Sekse, R., Raaheim, 
M., Blaaka, G. 
&Gjengedal, E. 
Norge. 

Cancer as a life- changing 
process. Women’s 
experiences five years after 
treatments for gynaecological 
cancer. 

2009 Att få en djupare förståelse för 
dem som har överlevt en 
gynekologisk cancer. 

Kvalitativa djupintervjuer 
med fenomenologisk- 
hermeneutisk filosofi. 
16 kvinnor som deltog som 
varit fria från sjukdomen 
minst femår. 

God. 

Zeng, Y.C., 
Dingmei, L., &Loke, 
A.Y. 
Kina 

Life after cervical cancer: 
Quality of life among Chinese 
women.  

2011 Att utforska betydelsen av 
livskvalitet bland kinesiska 
kvinnor och hur deras 
livskvalitet har påverkats av att 
ha överlevt en 
livmoderhalscancer. 

Kvalitativ data med skrivna 
svaranalyserades med 
innehållsanalys.  
35 kvinnor deltog som var 
friskförklarade. 

God. 
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