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SAMMANFATTNING 
Äggstockscancer utgör en liten del av alla cancerfallen i Sverige. Orsakerna till insjuknandet 
är inte helt klarlagda. Upptäckten av denna cancerform sker ofta i ett obotligt skede vilket 
innebär att ett stort antal kvinnor kommer att leva med äggstockscancer i flera år. Metoden 
som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats som besvarade syftet att belysa kvin-
nors upplevelser av att leva med diagnosen äggstockscancer. Litteraturstudien baserades på 
nio vetenskapliga artiklar som analyserades genom en innehållsanalys av artiklarnas resultat-
delar. Följande fem kategorier framkom i studiens resultat: Relationers betydelse, rädsla och 
oro, hopp och framtidstro, upplevelse av förändrad kropp och behov av kontroll. Resultatet 
visade att kvinnors livsvärld förändras då äggstockscancern medför kroppsliga förändringar 
och medvetenheten om livets ändlighet leder till upplevelser av psykosocial, andlig och fysisk 
karaktär. I slutsatsen betonades vikten av att bemöta kvinnorna utifrån en helhetssyn som tar 
hänsyn till deras specifika situation. Det anses vara av betydelse att fler studier som beskriver 
kvinnors upplevelser vid äggstockscancer, sett ur olika perspektiv, ska kunna bidra till en bätt-
re förståelse av deras livsvärld.  

Nyckelord: kvalitativ litteraturstudie, livsvärld, upplevelser, äggstockscancer 
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INLEDNING 

I Sverige insjuknar cirka 800 kvinnor årligen i äggstockscancer som motsvarar tre procent av 
alla cancerfallen (Socialstyrelsen, 2009). Äggstockscancer är inte lika ofta representerad och 
har på grund av den lägre förekomsten inte fått samma uppmärksamhet i vetenskapliga studier 
som andra mer vanliga cancerformer (Ferell, Smith, Ervin, Itano & Melancon, 2003b). De 
flesta kvinnorna som insjuknar i äggstockscancer blir inte botade utan kommer att leva med 
en långvarig sjukdom (Lockwood-Rayerman, 2006). Följden är att kvinnor som lever med 
äggstockscancer kan uppleva psykosociala och fysiska problem som leder till minskat välbe-
finnande (Fitch & Steele, 2010; Ferell, Smith, Juarez & Melancon, 2003a). I enlighet med 
sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska sjuksköterskan vara uppmärksam på patientens 
sjukdomsupplevelse och lidande och genom adekvata åtgärder lindra lidandet (Socialstyrel-
sen, 2005). Ferell et al. (2003b) menar att leva med diagnosen äggstockscancer förändrar 
kvinnans relation och samspel till världen omkring henne och orsakar svåra problem. Ökad 
kunskap om kvinnors upplevelser av att leva med äggstockscancer kan hjälpa vårdpersonalen 
att få en större förståelse för deras livssituation. 

BAKGRUND 

Äggstockscancer 
Högsta incidens av äggstockscancer finns av oklar orsak i Norden, övriga Europa och i Nord-
amerika. Det finns flera typer av äggstockscancer där den vanligaste formen har sitt ursprung i 
äggstockens stödjevävnad eller så kallad ytepitel och utgör cirka 90 procent av alla elakartade 
äggstockstumörer. Kvinnor i alla åldrar kan insjukna, emellertid har de oftast passerat över-
gångsåldern. Orsaken till insjuknandet i äggstockscancer är inte känd. Hos cirka fem procent 
av kvinnorna som får diagnosen äggstockscancer förmodas att ärftliga faktorer är av betydelse 
(Reitan & Schölberg, 2003). Mindre än hälften av alla kvinnor kommer att leva fem år efter 
att ha diagnostiserats med äggstockscancer (Bergfeldt et al., 2008). 

Äggstockscancer har i början ett smygande förlopp utan symtom eller med diffusa bukpro-
blem som smärtor och uppsvälldhet såsom illamående och trötthet. Kvinnorna beskriver de 
kroppsliga besvären ofta otydligt eller ignorerar dem under en längre tid. Det leder inte sällan 
till att läkaren inte kopplar ihop kvinnors symtom med möjligheten att en allvarlig sjukdom 
kan ligga bakom besvären. Diagnostisering i ett tidigt skede fördröjs därför hos ett flertal 
kvinnor (Jayde, White & Blomfield, 2009). 

Vid tidpunkten då diagnosen ställs har cancern hunnit sprida sig hos två av tre patienter. 
Spridningen sker ofta till lunga, lever och bäcken via lymf- och blodbanan. I diagnostisering-
en ingår en gynekologisk undersökning med ultraljud, ett specifikt blodprov och skiktröntgen 
av buk och bröstkorg. De vanligaste åtgärderna blir därefter en oftast omfattande operation, 
där äggstockar, livmoder och en del av tarmhinnan tas bort. Vid spridning utanför äggstockar-
na ges cellgiftsbehandling i anslutning till operation (Reitan & Schölberg, 2003). Cellgiftsbe-
handling kan leda till en rad olika skadliga effekter på kroppen. Trötthet, illamående och 
kräkningar, viktförlust är några biverkningar som kan drabba kvinnorna i samband med be-
handlingen. Vid återfall och progress av äggstockscancer ges inte sällan upprepade cellgifts-
behandlingar med avsikt att dämpa cancerutvecklingen (ibid.). Dessa behandlingar avser att 
bromsa sjukdomen och upprätthålla livskvalitet när bot inte längre är möjligt (Clark & Baily, 
2010). 
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Kvinnor som lever med äggstockscancer i olika skeden upplever en mer eller mindre uttalad 
psykisk och fysisk ohälsa. Cancersjukdomen kan leda till att de förlorar kontrollen över sina 
liv och relationen till familjen förändras. Utmattning, trötthet och biverkningar av behandling-
ar upplevs av ett stort antal kvinnor (Clarke & Bailey, 2010). Minskat välbefinnande, föränd-
ring av självbilden och sexualiteten är vanligt förekommande hos kvinnor som lever med ägg-
stockscancer (Fitch, 2003). För kvinnor i fertil ålder handlar upplevelserna om att inte kunna 
föda barn efter borttagandet av livmodern. Kroppens utseende förändras, kvinnorna besväras 
av en hormonell omställning och är mer än vanligt uppmärksamma på kroppens signaler. 
Kvinnor upplevelser av rädsla för att behöva leva med äggstockscancer medför ett ökat behov 
av lyhördhet från närstående och vårdpersonalen (Schaefer, Ladd, Lammers & Echenberg, 
1999). Livet med äggstockscancer och vilken betydelse det har för tillvaron upplevs individu-
ellt av varje kvinna. 

Livsvärld  
Livsvärlden ska uppfattas som människans upplevda verkliga värld som måste ses i sitt unika 
sammanhang. Alla händelser i en människans liv finns i denna livsvärld och relateras till den-
na (Husserl, 1936/2012). Upplevelsen av att leva med äggstockscancer är en händelse i kvin-
nors liv som berör livsvärlden.  

Livsvärldsperspektivet förutsätter ett förhållningssätt där människans levda verklighet bekräf-
tas och hennes erfarenheter och upplevelser framhävs. Människan ska ses som en helhet där 
allt hon kan känna och vara med om i sitt dagliga liv utgör dess livsvärld. I vårdsituationen är 
det bara möjligt att se hela individen och dess liv i sitt sammanhang om dennes egen upple-
velse och förståelse för sig själv, den egna kroppen och betydelsen av livssituationen upp-
märksammas. Människans välbefinnande och lidande kan endast uppfattas av andra om det 
grundläggande synsättet i mötet utgår från deras livsvärld (Dahlberg, Segesten, Nyström, Su-
seröd & Fagerberg, 2003). Kvinnor som lever med äggstockscancer får insikt om att livet har 
förändrats för alltid och framtiden är oviss då det finns hot om återfall och tidig död. Även 
positiva upplevelser blir tydliga när kvinnor ser möjligheter som att ta tillvara varje dag, upp-
skatta livet och leva för stunden (Lockwood-Rayerman, 2006). 

Den subjektiva och levda kroppen 

Människor har tillgång till livet genom kroppen under hela sin livstid. Utan kropp kan det inte 
finnas någon värld. Drabbas människan av en skada eller ett lidande, betyder det en föränd-
ring i den subjektiva kroppen. Ohälsa och lidande kan förstås i en annan betydelse än den som 
ofta benämns med sjukdoms- och diagnosbegrepp, nämligen en förlorad tillgång till livet och 
världen. Även mindre uppskakande händelser påverkar människans lidande och välbefinnan-
de. Människan ska uppfattas som sin kropp och inte att hon har en kropp. I denna kropp finns 
minnen, upplevelser, erfarenheter och visdom (Dahlberg et al. 2003). Kvinnors upplevelser av 
att leva med äggstockscancer sker just via kroppen. Fysiska förändringar kan få dem att känna 
sig som främlingar i sina egna kroppar; de är inte samma människor som före sjukdomen 
(Schaefer et al., 1999).  

Lidande och välbefinnande 
Dahlberg et al. (2003) menar att lidandet är en viktig del av människans liv och unik för varje 
individ. Lidandet beskrivs som en nödvändighet eftersom människan genom att gå igenom sitt 
lidande ska kunna finna en mening i det. Sjukdomslidande uppstår när ohälsa och sjukdoms-
tillstånd leder till lidande som gör att människan upplever sin kropp som främmande och inte 
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kontrollerbar. Detta lidande kan visa sig genom fysiska upplevelser som smärta eller annan 
form av obehag, men även på ett existentiell plan som ensamhet och sårbarhet. Välbefinnande 
kan emellertid först upplevas när människan har erkänt att ett lidande finns och vågar vara i 
lidandet. Om vårdandets mål är att lindra lidande så förutsätter det även att skapa villkor för 
att kunna uppleva välbefinnande (ibid.). Utvecklandet av strategier hjälper många kvinnor 
som lever med äggstockcancer att återfå kontrollen över sina kroppar, att lära sig hantera sin 
sjukdom och att uppleva välbefinnande (Bowes, Tamlyn & Butler, 2002). Vid allvarlig sjuk-
dom är det möjligt att befinna sig i ett lidande och trots det uppleva ett välbefinnande. Upple-
velsen av lidande och välbefinnande är unik för varje människa och kan därmed inte förstås 
av vårdpersonalen i sin helhet (Dahlberg et al. 2003). Därför är det av värde att belysa hur 
kvinnor upplever sin livsvärld när de lever med diagnosen äggstockscancer. 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen äggstocks-
cancer.  

METOD 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med vilken avses att systematiskt inhämta fakta, 
kritiskt analysera materialet och därefter sammanställa resultaten för få en kunskapsöversikt 
inom ett bestämt område (Friberg, 2006). Kvalitativ forskning inriktar sig på att få fram en 
förståelse av livsvärlden hos den enskilde individen eller en grupp människor (Hartman, 
2004). Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) menar att det holistiska synsättet innebär att 
helheter studeras och att forskaren beskriver data genom att förutsättningslöst analysera en 
text.  

Datainsamling  
Vetenskapliga artiklar söktes i de elektroniska referensdatabaserna Cumulative Index of Nur-
sing and Allied Health (Cinahl), Medline och PsycInfo. Enligt Friberg (2006) innehåller en 
vetenskaplig artikel aktuell forskning inom ett område, den ska kunna granskas på dess håll-
barhet som innebär att den är utformad utifrån vissa krav, samt att den är bedömd av experter 
i ämnesområdet  

Medical Subject Headings (MeSH) används i Medline och är samlade i Medlines thesaurus. I 
databasen Cinahl kallas detta för Subject Heading List vilken är basens uppslagsverk, så kallat 
thesaurus. Genom att använda dessa katalogiseringsord blir sökningen mer specifik och en-
dast de mer relevanta resultaten visas (Willman et al. 2006). Sökorden som användes vid sök-
ning i Medline var MeSH-termerna ovarian neoplasms, nursing och life change events. Vid 
sökning i Cinahl användes sökorden, de så kallade Subject Headings, ovarian neoplasms, life 
experiences, quality of life och fear. Vetenskapliga artiklar i databasen PsycInfo söktes genom 
avancerad sökning med söktermerna ovarian ca, experiences och life world . Ovan nämnda 
sökord syftade till att hitta för ämnet relevanta vetenskapliga artiklar.  

Urval 
Urvalsprocessen enligt Forsberg och Wengström (2008) har använts vid sökning av veten-
skapliga artiklar. 
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En första sökning genomfördes med varje sökord för sig. Då artikelsökningen resulterade i ett 
stort antal vetenskapliga artiklar kombinerades dessa sedan med de booleska sökoperatorerna 
”OR” för bredare resultat, ”AND” för att begränsa sökningen och ”NOT” för att utesluta inte 
relevanta resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Inklusionskriterier till litteraturstudien var 
vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, publicerade mellan åren 2002 och 2012, vuxna 
kvinnor äldre än 18 år, tillgänglig abstrakt och att innehållet svarade mot syftet. Vidare skulle 
alla vetenskapliga artiklar vara peer-reviewed, det vill säga att dessa är granskade av expert 
inom området innan publiceringen för att garantera hög vetenskaplighet (Axelsson, 2008). 
Avgränsningar som valdes vid artikelsökningen syftar till underlätta urvalet genom att doku-
ment som inte är relevanta till syftet sorteras bort (Friberg, 2006). Översikt av sökord med 
tillhörande avgränsningar som valdes för att specificera sökningarna samt artikelsökscheman 
är redovisade under respektive söktabell (bilaga 1). Exklusionskriterier var översiktsartiklar 
som kännetecknas av att de utgör en systematisk genomgång av befintlig litteratur inom ett 
forskningsområde (Willman et al. 2006) och vetenskapliga artiklar med kvantitativ design. Då 
artikelsökningarna i de utvalda databaserna med valda avgränsningar var genomförda, gjordes 
en första granskning av de vetenskapliga artiklar som sökningen hade resulterat i. Samman-
lagt lästes 216 titlar och 37 abstrakt under sökningens gång. 18 vetenskapliga artiklar, vars 
titel och abstrakt svarade mot syftet i den aktuella litteraturstudien, valdes ut för genomläs-
ning.  Av dessa valdes åtta artiklar bort som inte uppfyllde inklusions- och exklusionskriteri-
erna och där inte intervjustudier hade genomförts. 

Sammanlagt tio kvalitativa vetenskapliga artiklar uppfyllde kraven enligt inklusionskriterier-
na. En av dessa tio artiklar hade hittats som rekommendation i Cinahls databas, alltså inte som 
fritextsökning. De vetenskapliga artiklarna granskades därefter utifrån ett protokoll för kvali-
tetsbedömning av kvalitativa vetenskapliga artiklar enligt Willman et al. (2006), (bilaga 2). 
Ett tydligt beskrivet syfte, metodbeskrivning, urvalsförfarande och bortfallsredovisning, be-
skrivning av analysen i sin helhet och tydlig redogörelse av forskningsresultaten var några av 
faktorerna som fick bedömas innan det kunde avgöras om artiklarna skulle inkluderas i littera-
turstudien (ibid.). Efter granskningen i kvalitetsbedömningsprotokollet graderades de veten-
skapliga artiklarna med ett poängsystem där varje positivt svar fick en poäng medan negativt 
eller osäkert svar fick noll poäng. Sammanlagt 14 poäng kunde fås maximalt. Poängen räkna-
des om till procent och efter granskningen återstod nio vetenskapliga artiklar, varav fem av 
grad I, motsvarande 80-100% och fyra bedömdes av grad II, motsvarande 70-79% (Willman 
et al., 2006). En vetenskaplig artikel valdes bort eftersom den bedömdes vara av grad III, 64 
%, då den saknade etiskt resonemang samt att metod- och resultatredovisning var bristfällig. I 
en av de inkluderade vetenskapliga artiklarna undersöktes studiens frågeställning ur både 
vårdpersonalens och kvinnors perspektiv. Det är endast den delen av resultatet som belyser 
kvinnors upplevelser som analyserades i den aktuella litteraturstudien. I litteraturstudien in-
kluderades åtta vetenskapliga artiklar som framkom vid artikelsökning i Cinahl och en artikel 
i Medline. Artikelsökningen i PsycInfo resulterade inte i ytterligare vetenskapliga artiklar. 

De nio vetenskapliga artiklar som inkluderades i litteraturstudien sammanställdes i en artikel-
översikt (bilaga 3). 

Analys 
Resultatdelarna ur de vetenskapliga artiklarna låg till grund för analysen i den aktuella littera-
turstudien. Kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren- Graneheims (2008) mo-
difierade metod är anpassad för tillämpning inom vårdvetenskapen. Det genomfördes en kva-
litativ innehållsanalys, vilken syftar till att urskilja skillnader och likheter i textinnehåll och att 
sammanställa dem i kategorier och/eller teman. I studien lästes samtliga nio vetenskapliga 
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artiklar igenom i sin helhet för att få känsla av sammanhanget i dessa. Därefter påbörjades 
analysen av studiernas resultatdelar som lästes igenom ett antal gånger. Meningsbärande en-
heter plockades ut i de stycken av resultatdelen som innehöll information om kvinnors upple-
velser vid äggstockscancer. Med meningsbärande enheter avses ord, meningar och stycken av 
text som ska vara tillräckligt stora för att kunna analyseras och som hör ihop genom deras 
innebörd och sammanhang (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008). Meningsenheterna be-
hölls i sitt originalspråk engelska och fördes därefter in i en tabell. I nästa steg översattes des-
sa från engelska till svenska med hjälp av Nordstedts elektroniska ordbok och ett lexikon. 
Samtidigt kondenserades de meningsbärande enheterna vilket innebar att texten reducerades 
för att den skulle bli lättare att hantera medan det väsentliga i innehållet behölls. Därefter 
genomfördes en kodning av de kondenserade meningsenheterna. Detta betyder att varje kon-
denserad meningsenhet förses med en kod som är en etikett, innehållande meningsenhetens 
sammanfattade innehåll. Enligt Lundman och Hällgren- Graneheim (2008) ska koden hjälpa 
forskaren att se innehållet i ett nytt sammanhang. Koderna markerades därefter med olika 
färger utifrån deras innebörd, detta för att underlätta bildande av kategorier i nästa steg. 
Lundman och Hällgren- Graneheim (2008) menar att beteckningen på en kategori svarar på 
frågan ”Vad” och relaterar till innehållet på en beskrivande nivå. En kategori kan omfatta ett 
antal subkategorier som utmärker sig genom att de är av olika abstraktionsnivåer (ibid.). Re-
sultatet valdes att presenteras i kategorier och inkluderar inte subkategorier, vilket är i enlig-
het med Graneheim och Lundmans (2004) metodbeskrivning. Efter genomgång av alla veten-
skapliga artiklars resultatdel, begrundades de kondenserade meningsbärande enheterna och 
koderna än en gång med avsikt att kontrollera att alla koder hade tillordnads en kategori och 
att inga data hade förbisetts. Exempel på analysen se bilaga 4. Innehållsanalysen gjordes med 
manifest innehåll. Detta innebär att texten har analyserats efter vad den säger och underlig-
gande meningar har inte ingått i analysen (Graneheim & Lundman, 2004). 

Etiskt resonemang 
Godhetsprincipen, respekt för människans värdighet och rättvisa är de huvudsakliga grundreg-
ler som gäller inom forskningen. Forskaren ansvarar för att en noggrann bedömning av möjli-
ga risker har utförts samt att en avvägning mellan risk och nytta av undersökningen är gjord 
inför studien för att minimera eventuella obehag eller skador för deltagarna (Polit & Beck, 
2004). I samtliga studier som användes i aktuell litteraturstudie har en etisk prövning gjorts 
och tillstånd från etisk kommitté har erhållits. Muntligt eller skriftligt medgivande har inhäm-
tats av deltagarna och information om möjligheten att avbryta studien när som helst har givits. 

RESULTAT 

Resultatet av innehållsanalysen av nio vetenskapliga artiklar presenterades i fem kategorier: 
Relationers betydelse, rädsla och oro, hopp och framtidstro, upplevelser av en förändrad 
kropp och behov av kontroll (figur 1). Citat i originalspråk valdes att tas med i resultatet för 
att förstärka upplevelsens innebörd (Friberg, 2006). Kategorierna skildrar kvinnors upplevel-
ser av att leva med äggstockscancer. 
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Figur 1. Översikt av de fem kategorierna  

Relationers betydelse  
I denna kategori beskrevs, utifrån studiens resultat, att relationer till närstående och vårdper-
sonalen utmärkte sig genom upplevelser av trygghet och stöd men även ändrat beteende från 
människor i kvinnornas närhet.   

Stöd av familjen och tillförsikt från vårdpersonalen gjorde att kvinnor som lever med ägg-
stockscancer kunde uppleva trygghet vid deras besök på vårdinrättningen. Där uppskattade de 
kontakten och samtal med andra kvinnor som de delade liknande erfarenheter med. Kvinnorna 
delade gärna med sig av sina positiva upplevelser och upplevde en önskan om att vilja stödja 
varandra (Lydon, Beaver, Newbery och Wray, 2009). Kvinnor kunde även uttrycka beröm 
och förtroende för vårdpersonalen som förmedlade trygghet genom att vara tillgängliga (Po-
wer, Brown & Ritvo, 2008). Bekräftelsen som en unik person, upplevelsen av att vara delak-
tig och involverad hjälpte kvinnorna att uppnå förtrogenhet med sjukdomen och gav en känsla 
av trygghet. Kvinnorna ville inte bara vara en i gruppen kvinnor som levde med en obotlig 
sjukdom (Ekwall, Ternestedt, Sorbe & Graneheim, 2011). Kvinnorna kunde uppleva att de 
behandlades annorlunda nu när de var sjuka och att vänner och släktingar drog sig tillbaka då 
de inte kunde hantera situationen. De uppfattade även hur andra personer kunde vara besvära-
de och känna obehag i närheten av en cancerpatient (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 2007; Ho-
well, Fitch & Deane, 2003b). 

” …Some of them, you know, just turned their backs on me…They [friends] don’t 
like you talking about cancer. They don’t like talking about sickness…Some of 

them won’t allow me to talk about it…Well, you know, it’s time to get new 
friends!” (Howell et al., 2003b, s. 4). 

I resultatet framkom att kvinnor som lever med äggstockscancer uppskattade stödet av famil-
jen och särskild partnerns stöd väldigt högt. Cancersjukdomens påfrestning på deras relation 
förde inte sällan med sig upplevelser som isolation och förtvivlan. Ifall partnern inte kunde 
hantera kvinnans sjukdom hände det att förhållandet tog slut (Cesario, Nelson, Broxson & 
Cesario, 2010). 
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Kvinnor kände sig ofta ansvariga för att de hade drabbats av återfall i äggstockscancern och 
för obehaget det förde med sig för de närstående. Men de kunde även uppleva att medveten-
heten om livets ändlighet hade hjälpt dem att värdesätta gemenskap, speciellt med familjen 
(Ekwall et al., 2007). 

Det framkom i resultatet att männens roll hade ändrats i relationen. De tog på sig nya roller 
och uppgifter för att stödja fruarna och sköta hushållen vilket stärkte relationen. Dock kunde 
en försämrad kommunikation relaterad till det ovissa sjukdomsförloppet bidra till en mer an-
strängd relation mellan makarna (Howell et al., 2003b). Livet förändrades för många kvinnor 
som lever med äggstockscancer eftersom sjukdomen och sidoeffekter av behandlingar ofta 
gjorde det omöjligt att fortsätta med fritidsintressen, sköta om hushållet, utöva någon idrott 
eller att upprätthålla ett aktivt socialt umgänge. Kvinnorna upplevde ofta att orken inte räckte 
till för att återgå till sina arbetsplatser (Howell et al., 2003b; Power et al., 2008). 

”I don’t have the energy. I can’t do the things I used to do. I have given up an aw-
ful lot in the way of exercise classes, going out socially. My sex life has just about 
disappeared. I would say in the last six month, but that is because of the symptoms 

of the ovarian cancer.” (Howell et al., 2003b, s. 3). 

Syftet med den sexuella relationen ändrades när de kroppsliga förändringarna gav lite för-
hoppningar om barn i framtiden. Kvinnorna upplevde även märkbara förändringar i deras in-
tima relationer (Howell et al., 2003b). I synnerhet yngre kvinnor som lever med äggstocks-
cancer beskrev vikten av en välfungerande och meningsfull relation. De som inte hade fått 
barn oroades av tanken att sjukdomen förhindrade deras möjlighet att få barn och hur detta 
faktum skulle påverka deras relation (Cesario et al., 2010). 

”What bothers me most is not being able to have children.” (Cesario et al., 2010, 
s. 611). 

Kvinnornas självbild förändrades och bidrog till att de undvek kontakt med andra människor, 
främst utanför familjen. Förändringar i utseendet beskrevs som ett stort hinder för socialt um-
gänge och hade även negativ inverkan på deras sexliv (Ekwall et al., 2007). 

Rädsla och oro 
Med utgångspunkt i studiens resultat togs i denna kategori upp upplevelser av rädsla och oro 
som var vanligt förekommande hos många kvinnor och som handlade både om den egna per-
sonen, deras familjer och närstående. 

För kvinnor som lever med äggstockscancer var erkännandet av den dåliga prognosen en lång 
process. Det innebar att de fick brottas med osäkerhet och rädsla. Rädslan för återfall och för 
tidig död var ständigt närvarande (Reb, 2007).  

”Probably when I’m alone is the hardest. Alone with my thoughts because it al-
lows me to think more and go to places that I don’t really want to go…At night 

when I lie down to go to sleep, it’s probably the hardest time.”(Reb, 2007, s. 74). 

När vissa av kvinnorna hade blivit medvetna om att bot i deras fall inte längre fanns, upplevde 
de situationen som livshotande. De var nu mindre benägna att tro på en framtid fri från cancer 
(Elit, Charles, Dimitry, Tedford-Gold, Gafni, Gold & Whelan, 2009). Kvinnor som lever med 
äggstockscancer oroade sig särskilt över hur cancern påverkade medlemmarna i familjen. Den 
känslomässiga påverkan som diagnosen hade på barnen och förändringar det förde med sig 
skapade ångest hos dessa kvinnor (Howell et al., 2003b). 
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I resultatet framkom att medelålders kvinnor upplevde mycket oro när de insåg att de inte 
skulle se deras barn bli självständiga och skaffa egna familjer. Några hade barn med en funk-
tionsnedsättning som förstärkte den oron ytterligare. Äldre kvinnor kunde uppleva att själva 
cancersjukdomen inte oroade dem så mycket, de hade uppnått någon form av acceptans. Lik-
väl var de bekymrade över att inte se barnbarnen växa upp och att lämna en partner eller släk-
ting som var i behov av deras stöd (Cesario et al., 2010). Rädslan som upplevdes av kvinnorna 
orsakades inte sällan av deras medvetenhet om den dåliga prognosen. De förlitade sig på bön 
för styrka och hjälp för att få rädslorna under kontroll (Reb, 2007).  

Hopp och framtidstro 
I denna kategori var kvinnors upplevelser av hopp utmärkande i resultatet. Att ha hoppet kvar 
med tanke på en osäker framtid var en viktig del i kvinnornas situation.   

Gemensamt för kvinnor som lever med äggstockscancer framkom i resultatet att de var väl 
medvetna om den dåliga prognosen och hotet om att kunna dö. Denna medvetenhet lade 
grunden till att kvinnornas hopp om nya behandlingsmöjligheter, som skulle ge dem mer tid, 
hölls vid liv (Elit et al., 2009; Howell et al., 2003b).   

Kvinnor kunde även uppleva hopp sedan deras läkare hade gett dem ett tidsperspektiv, som 
grundade sig på den senaste forskningen, och som de hade möjlighet att förhålla sig till och 
skapa en framtidstro (Cesario et al., 2010). 

” I try not to think of a poor stats regarding ovarian cancer and I know that I can 
be a survivor of 10 years too. I try to focus on knowing that I may not have a re-
mission but can still maintain a good life with chemo [therapy].” (Cesario et al., 

2010, s. 614). 

Då kvinnor som lever med äggstockscancer såg sig själv som en stark överlevare kunde denna 
stärkta syn på sig själv ge hopp om att de åtminstone ibland kunde stoppa sjukdomen. Trots 
att den dystra prognosen medförde att kvinnorna upplevde både förtvivlan och hopp, då fram-
tiden var oviss, var det hoppet om en framtid som förmådde dem att kämpa vidare (Ekwall et 
al., 2007). Många kvinnor såg fram emot behandlingarna när de insåg att det var dags att gå 
vidare. De fick sin styrka genom att lita på någonting vare sig det var behandlingen, läkaren, 
Gud eller sig själva (Elit et al., 2009). Det framkom även att vissa kvinnor jämförde sig med 
långtidsöverlevare och där igenom fick inspiration och hopp om att kunna överleva. Flera 
kvinnor förlitade sig på andlighet eller sitt förhållande till en högre makt som gav dem tröst 
och hopp (Reb, 2007). 

Upplevelser av en förändrad kropp 
Denna kategori beskrev utifrån studiens resultat kvinnors upplevelser av hur kroppens föränd-
ringar påverkade dem. 

Kvinnor som lever med äggstockscancer upplevde att deras kvinnliga attraktivitet hade gått 
förlorad efter att kroppen förändrats i samband med sjukdomen och behandlingarna. De gjor-
de allt för att dölja kroppen för omgivningen (Ekwall et al., 2007). 

That’s almost the worst thing, not having hair. I can’t show myself. He wakes up 
early in the morning and I’m so afraid he’s going to wake up before I have a 

chance to put my wig on. I think that’s the worst, actually.” (Ekvall et al., 2007, s. 
274). 
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Kvinnor som lever med äggstockscancer kunde även uppleva att biverkningar, som uttalad 
trötthet och klimakteriebesvär, var svåra att hantera. Med upprepade behandlingar mot can-
cern följde känslan med att kroppen slets sönder (Howell, Fitch & Deane, 2003a). 

Kvinnor upplevde inte sällan obehag av symtomen som relaterades till äggstockscancern och 
som dessutom förstärktes av behandlingens biverkningar. Denna situation beskrevs som näst-
intill outhärdligt och medförde begränsningar i det dagliga livet (Ekwall et al., 2007).  

Behov av kontroll 
I denna kategori beskrevs studiens resultat att livet med äggstockscancer ledde till att kvin-
norna på olika sätt försökte återfå kontrollen över sina liv. Denna kontroll var betydelsefull i 
bemästrandet av äggstockscancern. 

Kvinnor som lever med äggstockscancer upplevde ofta att de förlorade förmågan att styra 
över sina liv. För de flesta var det av betydelse att återfå kontrollen genom att se över sina 
förväntningar och mål och sätta upp meningsfulla prioriteringar. Det var av vikt att de kunde 
återgå till ett normalt liv. Kvinnorna strävade målmedvetet och aktivt för att återfå sitt forna 
jag (Ekwall et al. 2007; Reb, 2007). 

”I don’t take anything for granted. I try to stop and enjoy, take things at a slower 
pace, and really enjoy and not just rush trough everything. Enjoy watching the 
girls grow up, not just going through the motions every day but actually being 

there.” (Reb, 2007, s.75). 

Kvinnor kunde vid återfall i äggstockscancern uppleva att de nu var i större behov av kontroll 
och delaktighet i behandlingen som medförde en bättre förståelse för äggstockscancer och 
deras kroppar. Ökad kunskap gav de mer styrka i sjukdomen (Ekwall et al. 2011; Howell et 
al., 2003a;). Genom att ta hand om sig själva, söka information om sjukdomen ville de bidra 
till en lyckad behandling och förhoppningen om att fördröja progressen av äggstockscancern 
(Ekwall et al. 2007). 

Kvinnorna valde ibland att kontrollera kaoset de befann sig i genom att endast få begränsat 
med information eller också undvika information om äggstockscancer eftersom de upplevde 
att de oroade sig redan tillräckligt med den kunskapen de själv hade inhämtat eller fått och 
många valde medvetet att inte ta itu med sitt tillstånd (Power et al., 2008; Reb, 2007). 

Kvinnorna uttryckte att deras liv på grund av äggstockscancern hade ändrats på många sätt. 
Bland annat ledde deras oförmåga att fortsätta arbeta till ekonomiska problem. Känslan av 
bristande kontroll, att inte kunna styra händelserna i deras liv och insikten att livet hade för-
ändrats för alltid var källa till emotionell stress. (Howell et al., 2003b).  

Kvinnorna kunde även uppleva livsglädje och prata om sina erfarenheter på ett positivt sätt 
eftersom de kände sig ganska friska och de var glada över att det gick så bra med behandling-
en, men var samtidigt väl medvetna om riskerna dessa förde med sig (Elit et al., 2009). 

“It’s an insidious disease, it’s horrible. But I really didn’t think it would come 
back, the first time. And it’s kind of like waiting for the other shoe to drop. And 

now that it’s here, okay, let’s deal with it.” (Elit et al., 2009, s. 322). 

Kvinnornas förmåga att kunna skapa positiva förväntningar var det enda sättet att hantera den 
nya verkligheten. De var positiva trots motgångar och ville besegra sjukdomen (Power et al., 
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2008). I resultatet framkom även att kvinnorna fokuserade på att leva från dag till dag, att de 
var realistiska men ändå positiva och att de uppskattade livet (Reb, 2007). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Kvinnors upplevelser av att leva med äggstockscancer belyses i denna litteraturstudie med 
kvalitativ ansats som grundar sig på en innehållsanalys av nio kvalitativa vetenskapliga artik-
lar. Beslutet att genomföra en litteraturstudie har stärkts av Willman et al. (2006) som menar 
att den kvalitativa forskningsmetoden beskriver människors upplevelser, erfarenheter och 
uppfattningar. Kvinnors upplevelser av att leva med äggstockscancer kan tolkas och beskrivas 
tydligast genom att använda den kvalitativa metoden som enligt Forsberg och Wengström 
(2008) innebär att genom språket ta del av och få en förståelse av människors livsvärld. Av 
den anledningen är inte en undersökning med kvantitativ ansats genomförd, då i dessa under-
söks kvantiteter, jämförs olika variabler och redogörs resultatet med hjälp av statistik (Hart-
man, 2004), vilket inte är i linje med denna studies syfte. 

I litteraturstudien har de elektroniska referensdatabaserna Cinahl, Medline och PsycInfo valts 
för sökning efter kvalitativa vetenskapliga artiklar. Willman et al. (2006) poängterar betydel-
sen av att så många databaser som möjligt ska sökas igenom och att dessa ska vara relevanta 
till studien. Möjligen skulle sökningar i andra databaser kunnat resultera i fler till syftet rele-
vanta vetenskapliga artiklar och därmed gett ett annorlunda resultat. Val av databaserna Ci-
nahl och Medline visar sig stämma överens med studiens syfte att belysa kvinnors upplevelser 
vid äggstockscancer. Databasen PsychInfo däremot innehöll inte den till syftet relevanta om-
vårdnadsforskningen och bidrar därmed inte till studiens resultat.  

Sökorden i litteraturstudien är valda utifrån syftet som ska belysa kvinnors upplevelser av att 
leva med äggstockscancer. Friberg (2006) poängterar att i varje databas måste en ny sökning 
av ämnesord eller termer genomföras så att sökningen blir specifik för framtagandet av veten-
skapliga artiklar som svarar mot studiens syfte. Sökorden fear, quality of life och nursing val-
des att tas med för att kunna bredda artikelsökningen, men visade sig inte resultera i flera re-
levanta sökträffar. Valet av dessa sökord kan anses vara en svaghet i studien men de bör ej ha 
påverkat resultatet då de inte genererade några relevanta artiklar. Andra sökord och annorlun-
da kombinationer med och utan de booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT samt valda 
begränsningar som avsåg att optimera artikelsökningen, hade kunnat resultera i fler relevanta 
vetenskapliga artiklar. Ett flertal av de vetenskapliga artiklarna återkommer vid sökning i re-
ferensdatabaserna Cinahl och Medline vilket förklarar att sökstrategin trots allt är relevant till 
frågeställningen och dessa två databaserna innehåller de efterfrågade vetenskapliga artiklarna 
om kvinnors upplevelse vid äggstockscancer. Artikelsökningen avslutades då författaren kom 
fram till att datamättnad var uppnådd och inga ytterligare vetenskapliga artiklar kunde hittas. 

Willman et al. (2006) menar att inklusionskriterier ska definieras innan själva undersökningen 
för att litteratursökningen ska bli målinriktad och specifik samt för att kunna begränsa materi-
alet till en hanterbar mängd forskningsresultat. Alla vetenskapliga artiklar i litteraturstudien är 
publicerade på engelska. Sökningen inkluderar endast forskning på engelska vilket kan med-
föra att relevanta vetenskapliga artiklar publicerade på andra språk kan ha exkluderats. Enligt 
Friberg (2006) är dock engelskan vetenskapens officiella språk och den mest använda vid 
publicering av forskningsresultat.  
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Endast studier gjorda på vuxna kvinnor äldre än 18 år är inkluderade. En åldersavgränsning 
skulle resulterat i färre vetenskapliga artiklar och syftet med litteraturstudien är att studera alla 
vuxna kvinnors upplevelser av att leva med äggstockscancer.  

Tillgång till abstrakt har underlättat genomgången av artiklarna och oftast kunde en snabb 
bedömning göras om den vetenskapliga artikeln svarade mot syftet och uppfyllde inklusionsk-
riterierna. Friberg (2006) menar dock att abstrakt kan innehålla de efterfrågade ämnesorden 
som sedan används i annat sammanhang. Vid artikelsökningen har 37 abstrakts lästs, likväl 
fick 18 artiklar läsas i sin helhet för att avgöra studiens metod och relevans till litteraturstudi-
en, vilket bekräftar Fribergs (2006) påstående.  

De vetenskapliga artiklar som är inkluderade i litteraturstudien är publicerade från år 2002 
och framåt. Syftet är att få fram den senaste forskningen inom området och ett aktuellt resul-
tat. Hade publiceringsdatumet sträckt sig längre tillbaka i tiden hade förmodligen fler, men 
äldre vetenskapliga artiklar hittats och annat resultat erhållits.  

En avgränsning angående ursprungslandet är inte gjord. De vetenskapliga artiklar som är in-
kluderade i litteraturstudien kommer från USA, England, Kanada och Sverige vilket styrker 
Reitan och Schölbergs (2003) utsaga om att flest kvinnor som insjuknar i äggstockscancer 
härstammar just från Norden, övriga Europa och Nordamerika.  

Kvalitetsbedömningen är gjord enligt Willman et al. (2006) protokoll för granskning av studi-
er med kvalitativ metod. Bedömningen visade sig vara relativt svår, eftersom författaren inte 
har någon vana att använda protokollet och att det kan finnas en risk att artiklarnas grad av 
kvalitet är under- eller överskattad. Willman et al. (2006) menar att bedömningen har större 
tyngd om minst två oberoende granskare sätter ihop sina resultat, vilket kunde ha setts som en 
styrka i studien. 

Innehållsanalysen i litteraturstudien följer stegen i Lundman och Hällgren- Graneheims 
(2008) modifierade metod för kvalitativ innehållsanalys. Analysen är genomförd av endast en 
författare och kan anses vara en svaghet i studien då endast författarens reflektioner i analys-
förfarandet förekom. Utlyftandet av meningsbärande enheter ur studiens resultatdel och kon-
densering av dessa visade sig inte vara så enkelt. Upplevelser av olika karaktär kan förkomma 
i samma mening vilket gör det svårt att hitta meningsbärande enheter som endast beskriver en 
specifik upplevelse. Detta styrks av Lundman och Hällgren- Graneheim (2008), som menar 
att för stora meningsenheter är svåra att hantera då flera innebörder i samma meningsenhet 
kan vara svåra att överblicka längre fram i analysen och för små meningsenheter kan leda till 
att resultatet splittras. Översättning och kondensering av meningsenheterna, där innehållet 
skulle bibehållas samtidigt som ordantalet minskade, är en process som har krävt noggrannhet 
av författaren och det kan finnas en risk för felaktig översättning eftersom engelska inte är 
författarens modersmål. I nästa steg av analysprocessen var syftet att bilda koder som beskri-
ver den kondenserade meningsenheten. Koderna som sedan sammanfördes i kategorier fick 
begrundas ett flertal gånger innan alla kunde sorteras in i rätt kategori. Genom att gå tillbaka 
till de inkluderade studiernas resultatdelar har det varit möjligt att se dessa återigen i sitt 
sammanhang. Bildandet av själva kategorierna har visat sig vara svårt och skulle ha underlät-
tats om två författare hade reflekterat kring dessa. Enligt Lundman och Hällgren- Graneheim 
(2008) kan människors beskrivningar av deras upplevelser medföra svårigheten att ordnas in 
då dessa går in i varandra och så med kan passa in i flera kategorier. Analyssteget som inne-
bär bildandet av subkategorier har undantagits från analysen, vilket enligt Lundman och Gra-
neheim (2004) är möjligt då subkategorier inte nödvändigtvis ingår i analysen. Om någon 
annan än författaren hade genomfört innehållsanalysen, skulle troligtvis andra kategorier och 
även subkategorier har bildats vilket hade gett ett annorlunda resultat. Det kan finnas en risk 
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att tolkning av innehållet har skett, fast författaren har haft som avsikt att enbart bilda katego-
rier på en beskrivande nivå som relaterar till innehållet i texten. 

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med äggstockscan-
cer. I resultatet framkommer att kvinnors livsvärld förändras på olika sätt. Upplevelser som 
belyser relationernas betydelse, upplevelser av en förändrad kropp och behov av kontroll är de 
delar av resultatet som diskuteras här då de har en stor betydelse för kvinnornas livsvärld. 

I resultatet framkommer att en trygg relation kan byggas upp mellan kvinnorna och vårdper-
sonalen vilket stryks av Schaefer et al. (1999) som visar i sin studie att vårdpersonalen kan 
upplevas som en stöttande storfamilj. Tryggheten skapar positiva upplevelser och viljan att ta 
kontakt med andra kvinnor för att stödja varandra vilket bekräftas av Fitch (2003) och Schae-
fer et al. (1999). Kvinnor kan även uppleva stöd och samhörighet i ett systerskap av kvinnor 
med äggstockscancer (Bowes et al., 2002; Ferell et al., 2003a & Ferell et al., 2003b) vilket 
styrker resultatet ytterligare. I resultatet framkommer att kvinnors önskemål om att ha en rela-
tion med vårdpersonalen där de blir sedda som enskilda individer och involverade i frågor 
som rör deras liv vilket styrks av Lammers, Schaefer, Ladd och Eschenberg (2000). Dahlberg 
et al. (2003) betonar att i en vårdande situation måste fokus ligga på hur kvinnor upplever sin 
livsvärld utifrån deras hälsa, lidande och välbefinnande. I resultatet påvisas att relationer till 
närstående, vänner och andra personer kan påverkas negativt och detta styrks av Lammers et 
al. (2000), Lockwood-Rayermann (2006) och Schaefer et al. (1999) vilka kom fram till att 
upplevelser av att bli övergiven och att undvikas av andra människor är vanligt förekomman-
de. Fitch (2003) visar i sin studie att den omvända situationen är möjlig, med ett stärkt band 
till familj och vänner. Resultatet visar att makarnas relation kan belastas negativt av en ny 
rollfördelning dem emellan. Detta resultat både styrks och dementeras av Ferell et al. (2003b) 
som menar att makarna både kan ställas inför svåra utmaningar och utvecklas positivt i sin 
relation. Studiens resultat visar att livet med äggstockscancer sätter sina spår på kvinnors väl-
befinnande och delaktighet i vardagen i både privat- och arbetslivet. Fitch (2003), Fitch och 
Steele (2010) och Lockwood- Rayermann (2006) bekräftar detta resultat då det i deras studier 
framkommer att fysiska och psykiska problem relaterade till äggstockscancer leder till orkes-
löshet och försämrad förmåga att delta i aktiviteter eller att kunna arbeta. I resultatet fram-
kommer även att för yngre kvinnor är ett liv med en fungerande relation och barn av stor be-
tydelse. Kroppsliga förändringar gör det omöjligt att skaffa barn, ett faktum som förändrar 
relationen till partnern och väcker tankar om framtiden, vilket styrks av Ferell (2003a), Fitch 
(2003) och Schaefer et al. (1999).  

Resultatet visar också att kvinnor är uppmärksamma på sina kroppar och ett förändrat utseen-
de påverkar kroppsuppfattningen. Det styrks av Lockwood-Rayerman (2006) och Fitch (2003) 
som betonar att äggstockscancer hotar den kvinnliga identiteten i alla åldrar eftersom bortta-
gandet av livmoder och äggstockar likställs med förlust av kvinnlighet, sexualitet och mo-
derskap. Oviljan att visa sin förändrade kropp, som förstärks exempelvis av att kvinnorna tap-
par håret, är ett annat resultat i studien som bekräftas av Schaefer et al. (1999). I resultat 
framkommer också att kvinnor rapporterar ett flertal biverkningar som ger upplevelser av att 
kroppen inte kan kontrolleras vilket även styrks av Fitch (2003), Clarke och Bailey (2010) och 
Schaefer et al. (1999). Lockwood-Rayermann (2006) framhäver att just ofrivillig och okon-
trollerbar trötthet så kallad fatigue följer kvinnorna under en lång period, även efter avslutad 
behandling. Livssituationen som kan upplevas som outhärdligt relaterat till äggstockscancern 
och behandlingars biverkningar framkommer i resultatet vilket styrks av Fitch (2003) som 
betonar att psykosociala problem förstärks i högre utsträckning vid fysiska problem. Dahlberg 
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et al. (2003) menar att genom ett lidande kan den levda kroppen bli uppenbar och uppfattas på 
ett visst sätt. Lidandet och ohälsa gör att tillgången till livet går förlorad, människan fortfa-
rande vill men kan inte och detta skapar en obalans i livet. Livet kan upplevas lika skört som 
den subjektiva kroppen. 

I resultatet framkommer att kvinnornas upplevelse av att ha förlorat kontrollen över sina liv 
för med sig behovet att finna vägar för att återfå kontrollen, något som styrks av Clarke och 
Bailey (2010), Lockwood-Rayermann (2006) och Schaefer et al. (1999), då deras studier vi-
sar, att det är av stor betydelse för kvinnorna att uppleva normalitet, återfå sitt gamla jag och 
ha kontroll över det egna livet. Dahlberg et al. (2003) betonar att människan behöver kunna 
hantera sitt lidande först, innan hon kan ta ansvar för sin hälsa och för att kunna uppfatta sig 
som en hel människa och uppleva välbefinnande. Resultatet visar att kunskap, kontroll och 
delaktighet ger kvinnorna styrka att eventuellt kunna påverka äggstockscancerns förlopp. Re-
sultatet styrks av Ferell et al. (2003a) och Lammers et al. (2000) som menar att aktiv medver-
kan vid planering av behandlingar leder till en känsla av kontroll och förhoppningen att kunna 
kontrollera en okontrollerbar sjukdom. Resultatet visar också att kvinnor med äggstockscan-
cer medvetet väljer att få eller att inte ta emot information om sjukdomen som bekräftas av 
Bowes et al. (2002) som betonar att tidspunkten för att ge information upplevs som avgörande 
för många kvinnor för att undvika upplevelser av hopplöshet och depression. I resultatet 
framkommer även kvinnornas förmåga att kunna vara positiv och framåttänkande i en sjuk-
domssituation med motgångar. Resultatet styrks av Ferell et al. (2003a) som visar i sin studie 
att kvinnor uppskattar livet och ser varje dag som en viktig dag. Vidare bekräftas resultatet av 
Lockwood-Rayerman (2006) som påvisar att kvinnor kan uppskatta enkla nöjen, leva en dag i 
taget samt hantera den osäkerhet som det innebär att leva med äggstockscancer och med andra 
ord att leva livet fullt ut. 

SLUTSATS 

Resultatet visade att kvinnor som lever med äggstockscancer kunde uppleva att många dimen-
sioner i deras livsvärld påverkades. Upplevelser som rädsla för att inte överleva och den stän-
digt närvarande oron för att inte kunna bli frisk och behöva leva med en obotlig sjukdom åter-
kom i flertalet studier. Likväl upplevde flera kvinnor en stark framtidstro och en vilja att kon-
trollera sjukdomsförloppet. Kvinnorna upplever sig ofta sårbara och har ett behov av att känna 
trygghet. Relationen till andra människor förändras och även relationen till den egna kroppen 
går igenom många påfrestningar. Dessutom hade kvinnorna i olika levnadsavsnitt olika per-
spektiv på sin livsvärld, vilket är av vikt för vårdpersonalen att ta hänsyn till vid skapandet av 
en trygg relation. Bekräftelsen av kvinnorna som unika individer och lyhördhet för deras be-
hov kan minska lidandet som styrks av Dahlberg et al. (2006). 

Kvinnor som lever med denna cancersjukdom utgör endast en liten del av Sveriges alla can-
cerfall. Det gör den här gruppen ännu mer sårbar och gör det angeläget att i omvårdnadssam-
manhang, utifrån en helhetssyn, bemöta kvinnorna med deras specifika psykosociala, fysiska 
och existentiella upplevelser och behov. Fler studier som handlar om upplevelser av att leva 
med äggstockscancer, sett ur kvinnors åldersrelaterade perspektiv, är av vikt för att möjliggö-
ra utveckling av omvårdnaden mer specifikt för dessa kvinnor.  
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Bilaga 1:1(3) Artikelsökning i Cinahl 

Datum Sökning Sökord Antal träffar Granskade Kvalitets-
bedömda 

Valda artiklar 

2012-02-03 #1 (MH ”Ovarian neoplasms”) 4087 0 0 0 
 #2 * (MH ”Ovarian neoplasms”)  687 0 0 0 
 #3 ** (MH” Ovarian neoplasms”) 53 53 7 7 
       
2012-02-03 #1 (MH” Life experiences”) 7844 0 0 0 
 #2 (MH” Quality of life”) 32654 0 0 0 
 #3 (MH ”Fear”) 4131 0 0 0 
 #4 ”ovarian cancer” 2477 0 0 0 
 #5 (MH ”Ovarian neoplasms”) 4087 0 0 0 
 #6 #1 AND #5 15 15 0 0 
 #7 #2 AND #5 152 0 0 0 
 #8 * #2 AND #5 74 74 0 0 
 #9 #3 AND #5 8 8 1 0 
       
2012-02-03 Artikel-

rekommenda-
tion 

  1 1 1 

 
*Avgränsningar: Abstract Availible, Published Date from 20020101, English Language, Peer Reviewed, Research Article, Journal Article 

**Avgränsningar som ovan + Narrow by SubjectMajor: Ovarian Neoplasms, Cancer Patients, Quality of Life 
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Bilaga 1:2(3) Artikelsökning i Medline 

Datum Sökning Sökord Antal träffar Granskade Kvalitets-
bedömda 

Valda artiklar 

2012-01-22 #1 * [MeSH”Ovarian neoplasms”]  728 0 0 0 
 #2 ** [MeSH”Ovarian neoplasms”]  54 0 0 0 
 #3 #1 NOT breast cancer 34 34 1 1 
       
2012-01-22 #1*** [MeSH”Ovarian neoplasms”] 16114 0 0 0 
 #2*** [MeSH”Life Change Events”] 5293 0 0 0 
 #3*** [MeSH”Nursing”] 346 0 0 0 
 #4 #1 OR #2 21395 0 0 0 
 #5 #1AND #2 12 12 0 0 
 #6 #1 AND #3 0 0 0 0 
 #7 #1 OR #3 16670 0 0 0 
 #8 #1 OR #3 AND #2 14 0 0 0 
 

*Underrubriker: Nursing/NU, Rehabilitation/RH, Psychology/PX 

** Underrubriker: NU, RH, PX + avgränsningar: Date of Publication from 20020101, Abstract Available, English Language, Sex: Female, Clini-
cal Queries: Qualitative-Best Balance 

***Avgränsningar: Date of Publication from: 20020101, Abstract Available, English Language, Sex: Female 
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Bilaga 1:3(3) Artikelsökning i PsycInfo 

Datum Sökning Sökord Antal träffar Granskade Kvalitets-
bedömda 

Valda artiklar 

2012-02-08 #1* Ovarian ca  12 12 0 0 
 #2* Experiences 16884 0 0 0 
 #3* Life world 663 0 0 0 
 #4 #1 AND #2 7 7 0 0 
 #5 #1 AND #3 0 0 0 0 
 
*Avgränsningar: Journal Article, English Language, Qualitative Study, Date of Publication from: 2002, Peer Reviewed, Adulthood (18 Yrs & 
Older) 
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Bilaga 2:1 (2) Protokoll för kvalitetsbedömning  

Efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006 s.156) 

 

Beskrivning av studien: 

 

 

Tydlig avgränsning av problemet?  ¤ Ja ¤ Nej ¤ Vet ej 

Patientkarakteristiska   Antal ______ 

    Ålder ______ 

    Man/kvinna 

Är kontexten presenterat?   ¤ Ja ¤ Nej ¤ Vet ej 

Etiskt resonemang?   ¤ Ja ¤ Nej ¤ Vet ej 

Urval 

- Relevant?    ¤ Ja ¤ Nej ¤ Vet ej 

- Strategiskt?    ¤ Ja ¤ Nej ¤ Vet ej 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?  ¤ Ja ¤ Nej ¤ Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?  ¤ Ja ¤ Nej ¤ Vet ej 

- analys tydligt beskriven?   ¤ Ja ¤ Nej ¤ Vet ej 
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Bilaga 2:2 (2) Protokoll för kvalitetsbedömning  

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  ¤ Ja ¤ Nej ¤ Vet ej 

- Råder datamättnad?   ¤ Ja ¤ Nej ¤ Vet ej 

- Råder analysmättnad?   ¤ Ja ¤ Nej ¤ Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  ¤ Ja ¤ Nej ¤ Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till en  

   teoretisk referensram?   ¤ Ja ¤ Nej ¤ Vet ej 

Genereras teori?   ¤ Ja ¤ Nej ¤ Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analys adekvat? 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 ¤ Bra  ¤ Medel  ¤ Dålig 

Kommentar: 

 

Granskare (sign.): 

Grad I, bra kvalitet 80 - 100 %  

Grad II, medel kvalitet 70 - 79 %  

Grad III, dålig kvalitet 60 - 69 %  
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Bilaga 3:1(3) Artikelöversikt   

Författare/år/land Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Cesario, K. S., Nelson, 
S. L., Broxon, A., & 
Cesario, L. A.  

2010 

USA 

 

Sword of Damo-
cles cutting 
through the life 
stages of women 
with ovarian can-
cer. 

Oncology nursing 
forum 

Identifiera de vanli-
gast förekommande 
bekymmer och 
rädslor hos kvinnor 
med diagnosen 
ovarialcancer 

Kvalitativ ansats. De-
skriptiv undersökning. 
Fenomenologisk metod 
användes för att analyse-
ra kvalitativ data. 360 
kvinnor i åldern 19-82 
deltog i en onlineunder-
sökning. 

Kvinnors upplevelser av 
oro och ängslan resulte-
rade i olika teman som 
knöts till tre livsfaser. 
Tankar kring barnafö-
dande, relationer och 
förlust, ekonomiska be-
kymmer, sjukdomsåter-
fall och död var några av 
huvudfynden. 

 

Grad II 

78,6% 

Elit, L., Charles, C., 
Dimitry, S., Tedford-
Gold, S., Gafni, A., 
Gold, I., & Whelan, T. 

2009 

Kanada 

It´s a choice to 
move forward: 
women´s percep-
tions about treat-
ment decision 
making in recur-
rent ovarian can-
cer. 

Psycho-oncology Undersöka kvinnors 
upplevelse av del-
aktighet i beslutsfat-
tandet vid behand-
ling av återfall i 
ovarialcancer. 

Kvalitativ undersökning. 

Datainsamling med semi-
strukturerad intervjugui-
de. 26 av 34 tillfrågade 
kvinnor intervjuades, 
ålder mellan 44-77 år. 
Innehållsanalys av kvali-
tativ data. 

Snabb diagnos och be-
handling vid återfall, 
kontinuitet i läkarmöten, 
vara medveten om be-
gränsningar och gå vida-
re var några teman som 
framkom i resultatet. 

 

Grad I 

85,7% 

 

 

Ekwall, E., Ternestedt, 
B.-M., Sorbe, B., & 
Graneheim Hällgren, 
U. 

2011 

Sverige 

Patients´ percep-
tions of communi-
cation with the 
health care team 
during chemother-
apy for the first 
recurrence of 
ovarian cancer. 

European journal of 
oncology nursing 

Syftet var att under-
söka vad kvinnor 
anser vara viktigt i 
deras kommunika-
tion med vårdtea-
met under cellgifts-
behandling vid åter-
fall. 

12 av 20 tillfrågade 
kvinnor deltog i intervju-
studie, ålder 50-74 år. 
Kvalitativ innehållsana-
lys användes som metod. 

Huvudtema som fram-
kom ur resultatet var att 
kvinnor behöver hjälp att 
bli förtrogna med sjuk-
domen, samt fyra subte-
man. 

 

Grad I 

85,7% 
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Bilaga 3:2(3) Artikelöversikt   

Författare/år/land Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Ekwall, E., Terne-
stedt, B.-M., & Sor-
be, B. 

2007 

Sverige 

Recurrence of ovar-
ian cancer- living in 
limbo. 

Cancer nursing Få förståelse i 
kvinnors upplevelse 
när beskedet om 
återfall har givits 
och vilken betydel-
se detta har i det 
dagliga livet 

12 kvinnor (50-74 år 
gamla) deltog i intervju 
med öppna följdfrågor. 
Beskrivande fenomenolo-
gisk metod baserat på 
livsvärldsperspektiv. 

Att inte ha någon framtid 
och önskan om en för-
dröjning av sjukdomsut-
vecklingen, främmade 
känsla för sig själv och 
omgivningen samt att 
vara ansvarig. 

 

Grad I 

92.9% 

 

Howell, D., Fitch, 
M. I., & Deane, K. 
A. 

2003 

Kanada 

Women´s experi-
ences with recur-
rent ovarian cancer 

Cancer nursing Att beskriva kvin-
nors upplevelse vid 
återkommande 
ovarialcancer 

Kvalitativ studie. 

Telefonledda intervjuer 
med semistrukturerad 
intervjumall. Kvalitativ 
analysmetod. 18 kvinnor i 
åldern 35-73 år deltog i 
studien. 

 

Fyra huvudteman fram-
kom i resultatet. Att vänta 
på återfall, stå inför be-
skedet om återfall, hante-
ra behandlingsrelaterad 
oro och återfå kontrollen.  

 

Grad II 

78,6% 

 

 

Howell, D., Fitch, 
M. I., & Deane, K. 
A. 

2003 

Kanada 

Impact of ovarian 
cancer perceived by 
women 

Cancer nursing Beskriva kvinnors 
uppfattningar av att 
leva med ovarial-
cancer 

18 kvinnor (35-73 år 
gamla) intervjuades via 
telefon. Semistrukturerad 
intervjumall användes. 
Kvalitativ dataanalys. 

Förändringar i det dagliga 
livet, stora utmaningar 
och källa till stöd utgjorde 
de tre centrala teman. 
Subteman var exempelvis 
påverkan på familjen där 
makens roll ändrades och 
förändrad sexualitet. 

 

Grad II 

78,6% 

 

 

 

 
 



  25   
 

Bilaga 3:3(3) Artikelöversikt   

Författare/år/land Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Lydon, A., Beaver, 
K., Newbery, C., & 
Wray, J. 

2009 

England 

Routine follow-up 
after treatment for 
ovarian cancer in 
the United King-
dom (UK): patient 
and health profes-
sional views. 

European journal of 
oncology nursing 

Uppfattningar av 
rutinuppföljning 
efter behandling för 
ovarialcancer. Både 
ur patient och ur 
sjukvårdpersonalens 
perspektiv. 

Kvalitativ ansats. Inter-
vju i fokusgrupp. I pati-
entgruppen intervjuades 
6 kvinnor (ålder 53-73 
år). Kvalitativ innehålls-
analys användes för be-
arbetning av materialet.  

Analysen resulterade i tre 
huvudteman. Behov av 
trygghet, behov av stöd 
och information och al-
ternativa lösningar till 
uppföljning. 

 

Grad II 

78,6% 

 

Power, J., Brown, L., 
& Ritvo, P. 

2008 

Kanada 

A quality study 
examining psycho-
social distress, cop-
ing and social sup-
port across the stag-
es and phases of 
epithelial ovarian 
cancer 

Health care for 
women internation-
al 

Syftet i studien var 
att undersöka kvin-
nors upplevelser 
under diagnos- och 
behandlingstiden. 

Kvalitativ ansats. Groun-
ded theory. 30 kvinnor i 
åldern 37-79 år intervju-
ades med semistrukture-
rad intervjumall. Bortfall 
av deltagare redovisades. 

Fem teman framkom 
efter analysen. Avtrubb-
ning, att ha en bortglömd 
cancer, traumatisk upp-
levelse vid diagnosen, 
bra eller mindre bra kon-
takt med sjukvården och 
bristande stöd 

 

Grad I 

85,7% 

Reb, A. M. 

2007 

USA 

Transforming the 
death sentence: 
elements of hope in 
women with ad-
vanced ovarian 
cancer 

Oncology nursing 
forum 

Syftet var att be-
skriva kvinnors 
upplevelse av hopp 
vid framskriden 
ovarialcancer. 

Kvalitativ ansats. Groun-
ded theory. 20 kvinnor 
intervjuades vid ett till-
fälle med intervjuguide 
som innehöll öppna frå-
gor. Kvinnornas ålder 
42-73 år. 

I resultatet beskrevs 
kvinnornas reaktioner 
och upplevelser i faser 
som chock, att inse verk-
ligheten och nyorienter-
ing med ett nytt synsätt. 

 

Grad I 

85,7% 
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Bilaga 4:1(2) Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Several participants compared them-
selves with long-time survivors 
which provided inspiration and hope 
that they could survive 

Att jämföra sig med långtidsöverle-
vande gav inspiration och hopp om 
att överleva 

Ha hopp om att överleva Hopp och framtidstro 

Their bodies was altered by both the 
treatment and the disease…they often 
felt that they lost their female attrac-
tiveness 

Deras kroppar var förändrade och de 
kände en förlust av deras kvinnliga 
attraktivitet 

Förändrad kropp och förlust av at-
traktivitet 

Upplevelse av en förändrad kropp 

Many focused on living day to day, 
expressed a renewed appreciation for 
life and close relationships.  

Fokusera på att leva från dag till dag, 
uppskatta livet och nära relationer 

Fokusera på livet  Behov av kontroll 

Creating new expectations for them-
selves was the only way to deal with 
the new reality 

Att skapa nya förväntningar var det 
enda sättet att hantera den nya verk-
ligheten 

Påverka aktivt den nya verkligheten Behov av kontroll 
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Bilaga 4:2(2) Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

The new awareness of life´s finite-
ness had helped them, according to 
themselves, appreciate togetherness, 
especially with their family 

Medvetenhet om livets ändlighet 
hjälpte dem att uppskatta samhörig-
het, speciellt i familjen 

Att uppskatta gemenskap Relationers betydelse 

Realization of the emotional impact 
the diagnosis had on their children 
was a source of distress for the wom-
en 

Insikten av den emotionella påverkan 
på barnen var en källa för kvinnors 
oro 

Vara orolig för familjemedlemmar Rädsla och oro 

Several participants expressed that 
their biggest fear was recurrence and 
dying 

Störst var rädslan för återfall och att 
dö 

Rädsla för döden Rädsla och oro 

..by simply showing themselves, they 
were telling everyone else that they 
had something terrible in their 
body…were doing all they could to 
hide it 

Genom att visa sig berätta för andra 
att de har något hemskt i kroppen… 
göra allt för att dölja det  

Att dölja kroppen Upplevelser av en förändrad kropp 
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