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Sammanfattning 

Ovarialcancer också kallas för äggstockscancer och är den andra vanligaste 
cancerformen hos kvinnor i Sverige. De främsta riskfaktorerna för ovarialcancer är 
ärftlighet och hög ålder. Det är svårt att diagnostisera ovarialcancer för symtomen är 
diffusa som exempelvis oregelbunden vaginal blödning, buksmärtor och aptitlöshet.  
Metoden som valdes var en litteraturöversikt med kvalitativ design och en induktiv 
ansats för att besvara syftet: att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med 
ovarialcancer under behandling. Litteraturöversiktens resultatdel baserades på 13 
vetenskapliga artiklar som analyserades genom Fribergs femstegsmodell. Resultatet 
presenterades i en kategori: vardagen med ovarialcancer och fyra underkategorier: 
synen på sin förändrade kvinnlighet, balansgång av känslor, genomleva 
livsförändringen och betydelsen av relationer med sjukvården. Resultatet gav en 
uppfattning om kvinnors upplevelse att leva med ovarialcancer under behandling och 
hur det påverkade dem i livet gällande till exempel alopecia (fläckvis håravfall), att ha 
ett sexuellt samliv och oron för närstående. När kvinnor upplever en känsla av 
sammanhang (KASAM) minskar deras osäkerhet och de upplever en känsla av kontroll 
över livsförändringen. Slutsatsen är att kvinnors dagliga liv påverkas på olika sätt när 
de diagnostiseras och behandlas för ovarialcancer.  
 
Nyckelord: KASAM, kvalitativ, omvårdnad, upplevelse, äggstockscancer 



 
 
 

Summary 

Living with ovarian cancer during treatment – a literature review 
 
In Sweden ovarian cancer is the second most common cancer form for women. The 
highest risk factors are heredity and high age. To diagnose ovarian cancer was difficult 
because the symptoms were diffuse for example irregular vaginal bleeding, abdominal 
pain and lack of appetite. The method was a literature review based on a qualitative 
design with an inductive approach that highlights the aim: to describe women’s 
experiences living with ovarian cancer during treatment. The literature review was 
based on 13 scientific articles and analyzed with Friberg’s five-step model. The results 
were presented in a category: every-day with ovarian cancer, and four subcategories: 
the view of a changed femininity, balance of emotions, live through the life change 
and the value of a relationship with health care. The result presents an understanding 
of women’s experiences living with ovarian cancer during treatment and how it affects 
their lives regarding, for instance alopecia, sex life and the concern of relatives. When 
women experienced a sense of coherence (SOC), they experienced a feeling of reduced 
uncertainty and increased feelings of control over the life change. The conclusion is 
that women’s lives affects in different ways when they diagnose and are treated for 
ovarian cancer. 
 
Keywords: SOC, qualitative, nursing care, experience, ovarian cancer  
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Inledning 

I Sverige diagnostiseras årligen ca 3000 kvinnor med gynekologisk cancer (Regionala 
cancercentrum, 2016). Ovarialcancer är den andra vanligaste cancerformen hos 
kvinnor efter bröstcancer, som är den vanligaste cancerformen (Socialstyrelsen, 2014). 
Kvinnor i alla åldrar kan insjukna i ovarialcancer men främst är det åldersgruppen 40 
till 70 år (Socialstyrelsen, 2013). Enligt statistik år 2014 var det 627 nyupptäckta fall 
av ovarialcancer i Sverige (Socialstyrelsen, 2015a). Tre faktorer som påverkar 
personers upplevelse av att leva med cancer är en tidig upptäckt av cancern, bli rätt 
diagnostiserad och få en effektiv behandling. Dessa faktorer påverkar personens 
överlevnad samt minskar personens lidande (World Health Organization, 2016). Trots 
att framsteg gjorts inom behandling av gynekologisk cancer och fler överlever, ökar 
ändå risken för recidiv (Sekse, Hufthammar & Vika, 2014). 
 
Forskning om kvinnors upplevelse av gynekologisk cancer exempelvis ovarialcancer är 
begränsad på grund av att den vanligaste forskningsmetoden är med kvantitativ design 
(Rannestad, Skjeldestad, Platou & Hagen, 2008). De drabbade upplever fysiska och 
psykosociala problem som resulterar i ett reducerat välbefinnande (Fitch & Steele, 
2010). För att sjuksköterskor ska kunna ge trygg, säker vård och hjälpa personer uppnå 
välbefinnande måste sjuksköterskor få en förståelse för de vårdsökande personernas 
upplevelser (Simonelli, Fowler, Maxwell & Andersen, 2008).  
 

Bakgrund 

Ovarialcancer  

I världen är ovarialcancer den åttonde vanligaste cancerformen och sjunde vanligaste 
dödsorsaken hos kvinnor. Varje år i världen upptäcks mer än 200 000 nya fall av 
ovarialcancer och 140 000 kvinnor avlider (Jemal et al., 2011). Ovarialcancer indelas i 
fyra stadier: 
Stadium I – tumören är begränsad till äggstockarna eller äggledarna. Ytan är angripen 
av tumörceller eller består av maligna celler. 
Stadium II – tumören är förstorad eller metastaser till bäckenorgan. 
Stadium III – tumörer med metastaser till bäckenet och bukhinnan. 
Stadium IV – tumörer med metastaser till mjälten eller levern och buken (Prat, 2015). 
De två främsta riskfaktorerna för att utveckla ovarialcancer är genetiska faktorer och 
äldre kvinnor, främst över 60 år (Lowe et al., 2013). En hög riskfaktor är hereditet med 
antingen bröst-, ovarial- eller coloncancer (Goldstein, Susman, Lockwood, Medlin & 
Behbakht, 2015). Risken att insjukna i ovarialcancer är tre till fyra gånger större om en 
eller flera nära släktingar har eller haft ovarialcancer (Socialstyrelsen, 2013). En annan 
riskfaktor är om kvinnan har sjukdomen endometrios eller hormonersättning med 
östrogen efter klimakteriet. Faktorer som minskar risken att utveckla ovarialcancer 
enligt forskning är när kvinnan använder preventivmedlet P-piller, genomgår flertal 
graviditeter och ammar (Socialstyrelsen, 2013). Ett tidigt symtom på ovarialcancer är 
oregelbunden vaginal blödning (Lim et al., 2016). Andra symtom är bäcken- eller 
buksmärtor, buksvullnad, uppblåst mage, aptitlöshet, oförklarlig viktökning eller 
viktförlust. Ytterligare symtom är förändringar i tarmvanorna, ökande 
urinträngningar, illamående samt fatigue (Goldstein et al., 2015). Vid utredning av 
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ovarialcancer lämnar kvinnan blodprov, genomgår en gynekologisk undersökning med 
palpation samt transvaginal ultraljudsundersökning (Shaaban, & Rezvani, 2009). För 
att lokalisera tumören, se eventuella metastaser samt diagnostisera stadieindelning 
görs en datortomografi (Jayde, White, & Blomfield, 2010). Ovarialcancer 
diagnostiseras ofta sent på grund av sjukdomens smygande förlopp (Socialstyrelsen, 
2012). Ungefär 60 % av kvinnor diagnostiseras i stadium III-IV. Enligt en studie från 
Sverige är väntetidens median från diagnosdatum till remissankomst hos 
kvinnokliniken 18 dagar. Mediantiden från diagnosdatum till start av behandling är 48 
dagar. Efter tre månader har 96 % av kvinnorna påbörjat en behandling 
(Socialstyrelsen, 2012). Främsta behandlingsalternativet för ovarialcancer är 
operation (Socialstyrelsen, 2013). Oftast opereras äggstockarna, äggledaren och 
livmodern bort. Efter kirurgiska ingreppet hamnar kvinnan i klimakteriet och får 
vanligtvis symtom som till exempel värmeböljningar, irritation, trötthet och en ökad 
risk att utveckla urinvägsinfektioner (Katz, 2009). Kvinnor som har en misstanke av 
metastaser får även cytostatikabehandling efter operation (Socialstyrelsen, 2013). 
Biverkan från cytostatika är illamående, kräkning, trötthet, smärta, obstipation, 
neuropati och anemi (Sun et al., 2013). Ett annat behandlingsalternativ är 
strålbehandling och dess biverkningar kan till exempel vara infertilitet, ömhet och 
irritation i slidan (Regionala cancercentrum, 2015). 
 

Cancers påverkan i det dagliga livet 

Kvinnor som lever med cancer upplever fysisk och psykisk ohälsa (Clarke & Bailey, 
2010). Definitionen av begreppet upplevelse innebär att en person har en subjektiv 
uppfattning om det personen upplever (Upplevelse, 1999). Begreppet upplevelse tolkas 
även som ett fenomen som beskriver hur personer känner och uppfattar något (Sytsma 
& Machery, 2010). Kvinnor som har en cancersjukdom kan förlora kontrollen över sina 
liv och relationsförändringar kan uppstå. Ett stort antal kvinnor upplever fatigue och 
biverkningar under cancerbehandlingar (Clarke & Bailey, 2010). Det är viktigt att 
kvinnor får stöd från familjen och att familjen har förståelse hur de ska föra samtal 
kring sjukdomen i hemmet. Kvinnor kan uppleva känsla av ensamhet, utsatthet och 
vissa kvinnor prioriterar att samtala med andra kvinnor i liknande situationer 
(Baldwin & Usher, 2008). Trots att vissa kvinnor har kännedom om att de har risk att 
insjukna i ovarialcancer försöker de ändå upprätthålla vardagslivet (Caiata-Zufferey, 
2015). 
 

Omvårdnad vid ovarialcancer och sjuksköterskans roll  

Det har gjort stora framsteg gällande nya vårdstrategier och olika behandlingsmetoder, 
för att vården har blivit mer komplex för vårdsökande personer med cancersjukdom 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2009). De intensiva behandlingarna resulterar i att 
personerna får flertal biverkningar som ställer stora krav på dagens specifika 
omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Det förekommer sällan att 
sjukvården generellt informerar kvinnor om ovarialcancer och följden blir att 
kvinnorna inte blir medvetna om symtom eller riskfaktorer (Lockwood-Rayermann, 
Donovan, Rambo & Kuo, 2009). Kvinnor med hereditär ovarialcancer får istället en 
ökad kunskap samt förståelse för sjukdomen och kan därför oftare uppmärksamma 
riskfaktorerna (Goldstein et al., 2015). Det är viktigt att sjukvårdspersonal informerar 
familjen att kvinnan kan ta ett genetiskt test för att tidigare hitta sjukdomen (Gleeson 
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et al., 2013). För att öka kvinnans kunskap om diagnos och behandling är det viktigt 
att informationen som sjuksköterskan ger är lätt att förstå och evidensbaserad (Ekwall, 
Ternestedt, Sorbe & Hällgren Graneheim, 2011). Sjuksköterskan och sjukvårdsteamet 
har en viktig del i omvårdnaden hos kvinnor med ovarialcancer. Kvinnorna anser att 
kommunikationen till vårdteamet i fysiska möten samt via telefon är viktigt. Genom 
ett begränsat antal vårdpersonal i teamet upplever kvinnan sig inte vara en i mängden. 
Kvinnorna med ovarialcancer upplever att sjuksköterskor ger dem möjlighet till 
delaktighet kring sin vård. Syftet är att öka kvinnans förståelse och anpassa sig till den 
nya livssituationen. Genom att sjuksköterskan lyssnar på kvinnan, uppmärksammar 
henne och har en öppen attityd till hennes känslor har kvinnan en möjlighet att känna 
sig unik (Ekwall et al., 2011). Kvinnor med ovarialcancer förstår information lättare 
när informationen ges verbalt från sjukvårdspersonal till exempel av en specialist i 
onkologi för då har kvinnorna möjlighet att ställa frågor. Efter verbal information är 
det bra att kvinnorna får informationen skriftligt (Gleeson et al., 2013). För att 
onkologen ska försäkra sig att kvinnorna förstår informationen är ett sätt att använda 
metoden återberättande som innebär att kvinnorna sammanfattar samtalet (Elit et al., 
2015). Det är viktigt att all sjukvårdspersonal är positiva och inbringar hopp till både 
vårdsökande person och närstående trots situation (Gleeson et al., 2013).  
 
Sjuksköterskan behöver kunna uppmärksamma vårdsökande personers lidande, 
sjukdomsupplevelse och försöka lindra personens lidande med omvårdnadsåtgärder 
(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder utförs för att främja 
livskvaliteten, hälsan och förebygga komplikationer hos cancersjuka personer (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2009). I samråd med vårdsökande person skapas en individuell 
omvårdnadsplan för att framkalla trygghet, ge tydlig information och främja personens 
resurser. Resurserna använde vårdsökande personen för att hantera egenvård och lösa 
situationer. Det är viktigt att sjuksköterskor har ett empatiskt förhållningssätt och en 
fördjupad kunskap om sorg- och krisreaktioner gentemot vårdsökande personer och 
närstående. Det handlar om att ha vårdsökande person i centrum och att stödja 
närstående samt familjen under tiden. Det är bra att använda copingstrategier, 
samtalsmetodik, erbjuda samtal, närhet och stöd till vårdsökande personer och deras 
närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Det är vanligt att sjuksköterskor 
bemöter oroliga personer eller personer som går igenom en kris till exempel vid 
livsförändrande besked (Socialstyrelsen, 2015b). Att visa förmåga till empati och att 
kommunicera som sjuksköterska påverkar hur vårdsökande personen tolkar 
informationen. Det är viktigt att sjuksköterskor har ett professionellt bemötande, 
vårdar och bemöter personer med respekt och omtanke oberoende av personens ålder, 
kön, sexuell läggning, religion, funktionshinder. Sjuksköterskans arbete styrs av lagar 
och förordningar (Socialstyrelsen, 2015b).  
 

KASAM 

Känsla av sammanhang (KASAM) är ett begrepp med tre centrala komponenter: 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Begriplighet 
innebär hur personen accepterar yttre och inre stimuli. Svåra stimuli kan vara olika 
kristyper, personliga misslyckanden eller dödsfall bland närstående. En person med 
hög känsla av begriplighet lyckas bemästra situationen. Hanterbarhet beskrivs som 
personens upplevelse av att hantera ett kraftfullt stimuli. Personen behärskar stimulit 
olika beroende på personens resurser eller tillgängliga resurser till exempelvis vänner. 
Resurserna har en avgörande roll hur personen upplever sitt liv. En person med ett 
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fåtal resurser att tillgå upplever livet orättvist och att livet styrs av omständigheterna. 
Meningsfullhet betyder att personen känner en känslomässig mening i sitt liv samt att 
personen har en positiv inställning till utmaningarna och inte ser dem som 
belastningar. Personer med stark meningsfullhet försöker förstå orsakerna till en 
olycklig händelse och övervinna den (Antonovsky, 2005). Känsla av sammanhang kan 
mätas i hög- och låg KASAM. Det finns ett samband mellan hög KASAM och upplevd 
god hälsa, speciellt mental hälsa (Eriksson & Lindström, 2006). Personer som 
självskattar hög KASAM anser hantera stress bättre och upplever färre subjektiva 
besvär och symtom från sjukdomen än personer med låg KASAM. Personer med hög 
KASAM anses som en resurs för det möjliggör att personer kan identifiera, hantera och 
lösa påfrestade situationer genom coping och reflekterar över sina externa samt 
interna resurser. Enligt Eriksson och Lindström (2006) studie, oberoende av kön, 
finns det ett samband i svenska befolkningen mellan låg KASAM och lägre upplevd 
hälsa.  
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Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med ovarialcancer under 
behandling. 
 

Material och metod 

Design 

Innan litteraturöversikten skrevs genomfördes en pilotsökning av vetenskapliga 
artiklar som visade att det fanns tillräckligt med data att tillgå i det valda området. 
Litteraturöversikten enligt Friberg (2012) granskade artiklar av kvalitativ design. 
Friberg (2012) skriver att en litteraturöversikt innebär att samla in objektiva fakta, 
kritiskt analysera data och sammanställa artiklarnas resultat. Syftet för en 
litteraturöversikt är att få kunskapsöversikt av forskning i ett bestämt område (Friberg, 
2012). Kvalitativ design innebär att fånga personers levda erfarenheter och upplevelser 
(Henricson & Billhult, 2012). Kvalitativ design kännetecknas av verbala formuleringar, 
som att prata samt skriva och använder inte siffertal eller nummer. Påståenden 
genomförs verbalt och instrumenten som används är “ordet” (Backman, 2008). 
Litteraturöversikten hade en induktiv ansats. Fridlund och Hildingh (2000) skriver att 
induktiv ansats innebär att artiklarna analyseras objektivt i text. Litteraturöversiktens 
teoretiska referensram var en känsla av sammanhang (KASAM). 
 

Urval och datainsamling 

Elektroniska databaserna CINAHL och Medline användes vid sökningen av artiklar för 
att besvara litteraturöversiktens syfte. CINAHL berör omvårdnadsforskning och 
Medline berör medicin- samt omvårdnadsforskning (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 
Sandström, 2016). Sökord som användes i båda databaserna var: experience, focus 
group, interview, narrative, ovarian cancer, ovarian neoplasms, phenomenol, 
qualitative och treatment (bilaga 1). Orden focus group, interview och phenomenol 
söktes via trunkering. Willman et al., (2016) beskrev trunkering följande: ordets 
ändelse tas bort och en asterisk (*) ersätter ändelsen. Detta resulterade i att sökningen 
på databasen blev större för ordets alla ändelser medföljde (Willman et al., 2016). 
Booleska sökoperatorer som AND och OR användes vid sökningarna i CINAHL och 
Medline. Willman et al. (2016) beskrev booleska sökoperatorer som ord för att öka 
chansen att hitta relevanta artiklar som besvarade studiens syfte. Inklusionskriterierna 
för litteraturöversikten var 18 åriga kvinnor och äldre, kvinnor under behandling av 
ovarialcancer samt kvalitativa studier. Begräsningarna i sökningen i CINAHL var 
vetenskapliga artiklar som var peer review, skrivna på engelska och mellan årtalen 
2008 och 2017. Begräsningarna i sökningen i Medline var vetenskapliga artiklar skriva 
på engelska och mellan årtalen 2008–2017. Axelsson (2008) beskrev peer review att 
artiklarna innan publicering blev granskad av en expert i området och därför kunde 
garantera en hög vetenskaplighet. Exklusionskriterierna för litteraturöversikten var 
närståendes upplevelse under kvinnans behandling av ovarialcancer och kvalitativa 
artiklar från afrikanska länder och Asien. 
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Dataanalys 

I litteraturöversikten användes Fribergs femstegsmodell till den kvalitativa analysen 
för att bearbeta insamlade data. Det centrala för femstegsmodellen var artiklarnas 
helhet. Friberg (2012) förklarar första steget i analysmodellen var att enskilt läsa 
artiklarna, fokusera på artiklarnas resultatdel och skapa en överblick. Det var viktigt 
att läsa artikeln med följsamhet och öppenhet (Friberg, 2012). Vid sökning av 
vetenskapliga artiklar lästes alla titlar igenom för att granska om artiklarnas titlar var 
relevanta till litteraturöversiktens syfte. Titeln avgjorde om abstrakten lästes. Antal 
lästa abstrakt var 236 stycken. Därefter kvalitetsgranskades 37 vetenskapliga artiklar 
utifrån ett kvalitetsgransknings-protokoll för kvalitativa artiklar (bilaga 2). 
Sammanlagt 13 kvalitativa vetenskapliga artiklar uppfyllde kraven enligt 
litteraturöversiktens inklusionskriterier och samtliga artiklars resultat svarade mot 
litteraturöversiktens syfte (bilaga 3). Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån ett 
poängsystem och det fanns skillnader mellan artiklarnas kvalitet efter 
kvalitetsgranskningen. Första delen i kvalitetsgranskningen bestod av fyra frågor och 
andra delen bestod av åtta frågor. För att artikeln skulle få högt poäng efter 
kvalitetsgranskningen behövde artikelns innehåll svara ja på frågorna. Alla artiklar var 
tvungna att ha 4/4 ja i första delen och i andra delen var alla artiklar över 6/8 ja. Enligt 
Friberg (2012) innebar andra steget att identifiera nyckelfynd från artiklarnas 
resultatdel. Nyckelfynden var kopplade till litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2012). 
De artiklar som blev godkända genom kvalitetsgranskning skrevs ut, lästes ytterligare 
igenom en gång med fokus på resultatdelarna. Det relevanta markerades med 
överstyckningspenna och nyckelord som identifierades i resultatdelen noterades. 
Samtliga nyckelfynd skrevs på en whiteboardtavla för att få en överblick och det 
underlättade möjligheten att hitta gemensamma nämnare bland nyckelfynden (tabell 
1).  

Tabell 1. Presentation av analysprocessen. 
 
Friberg (2012) skrev att i steg tre utfördes en sammanställning av varje artikels 
resultatdel. I steg fyra identifierades skillnader och likheter mellan artiklarnas resultat 
och det skapade nya nyckelfynd (Friberg, 2012). De nya nyckelfynden var: under 
behandling, kvinnlighet, känslor, sexualitet, stöd och hanterbarhet och sjukvården. 
Enligt Friberg (2012) formulerades steg fem i analysmodellen en beskrivning i 
examensarbetets resultatdel där nya teman skapades efter artiklarnas sammanställda 
resultatdelar. Efter de godkända kvalitetsgranskade artiklarna sammanställts 
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skapades en kategori och fyra underkategorier. De artiklarna som ingick i resultatet 
var från fyra länder. Sex artiklar från USA, tre från Danmark, två från Australien och 
två från Kanada.  
 

Etiska överväganden 

Forskningsetik är viktigt i vetenskapliga studier som görs inför och under utförandet 
av arbetet. Syftet är att skydda personers rättigheter, värna om friheten och 
självbestämmandet för deltagarna i studien (Kjellström, 2012). Enligt Vetenskapsrådet 
(2002) ska en forskare följa fyra forskningsetiska krav. De är informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
undersökningspersonerna informeras om undersökning, avbrytandet av deltagande. 
Samtyckeskravet betyder att personerna lämnar deras samtycke och barn under 15 år 
inhämtas samtycke från vårdnadshavare/förälder. Konfidentialitetskravet innebär att 
undersökningspersonens uppgifter bevaras konfidentiellt samt att uppgifterna 
förvaras på ett säkert ställe. Nyttjandekravet betyder att insamlade uppgifter inte får 
användas till andra vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). I kvalitativa 
metoder kan etisk problematik uppstå genom intervjuer på grund av närheten, för det 
kan bli så kallad intervjuareffekt. Intervjuaren kan anpassa sitt svar till vad 
undersökaren vill höra samt att undersökaren kan utöva makt till personen och svaret 
kan därför påverkas (Kjellström, 2012). Enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 
ska personuppgifter skyddas och respekteras vid forskning. En sjuksköterska styrs av 
ICN:s etiska kod som innebär att professionen ska främja hälsa, förhindra sjukdom, 
återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Det behövs 
genomföras mer reflektion kring det etiska i vården för att sjuksköterskor ska kunna 
ge en bättre vård till vårdsökande personer (Paulsen, 2011). 
 
Ämnet ovarialcancer valdes utifrån intresse för att öka kunskapen. 
Litteraturöversiktens syfte ändrades en gång under arbetets gång och intentionen för 
syftet var att förbättra kunskapen om kvinnors upplevelse att leva med ovarialcancer 
under behandling. Genom att förbättra kunskapen kan kvinnors välbefinnande och 
hälsa öka. Syftet är att öka kunskapen hos kvinnorna i befolkningen och öka 
kompetensen hos all sjukvårdspersonal för att förbättra vården. Litteraturöversikten 
belyste ett viktigt ämne, för ovarialcancer har blivit en vanligare diagnos. Kjellström 
(2012) skrev att en etisk studie behövde beaktas med tre perspektiv: berättade om 
väsentliga frågor, hade en god vetenskaplig evidens och genomförde utifrån ett etiskt 
sätt. Etiska överväganden pågår under hela arbetets gång från val av ämne, välja 
metod, design, resultat etc. (Kjellström, 2012). Artiklarna till resultatdelen 
kvalitetsgranskades vilket betydde att de etiska kraven uppfylldes. Det var två artiklar 
där det var svårt att utskilja etiskt tillstånd. Samtliga kvalitetsgranskade 
resultatartiklar användes i litteraturöversikten och ingen uteblev. Artiklarna var 
skrivna på engelska och det kunde eventuellt ha medfört feltolkningar ur etisk 
synvinkel på grund av begränsad engelska. Kjellström (2012) skrev att en problematik 
studenter upplevde var att förstå artikelns innehåll på grund av begränsad engelska 
och kunskaper om metodologi. I en litteraturöversikt behövdes inget etiskt samtycke, 
trots det ska etiska frågan uppmärksammas (Kjellström, 2012).   
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Resultat 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med 
ovarialcancer under behandling. Resultatet var baserat på 13 vetenskapliga artiklar och 
presenterades i en kategori: vardagen med ovarialcancer och fyra underkategorier: 
synen på sin förändrade kvinnlighet, balansgång av känslor, genomleva 
livsförändringen och betydelsen av relationer med sjukvården (figur 1). 
 

Figur 1. Presentation av kategorin och underkategorierna. 
 

Vardagen med ovarialcancer 

Kvinnor som levde med ovarialcancer var medvetna att cancern var en allvarlig diagnos 
men de visste inte hur cancern skulle påverka deras liv. Kvinnorna som levde med 
ovarialcancer, upplevde under behandlingen att de levde sina liv i antingen tre- eller 
sex månader i taget. De inväntade provsvaren och hoppades på att sjukdomstillståndet 
hade blivit bättre och att de inte skulle få ett recidiv. Den ständiga ovissheten gjorde 
att kvinnornas relationer och dagliga rutiner påverkades. Ovarialcancers påverkan och 
biverkningarna av behandlingen gjorde det svårt för många kvinnor att fortsätta med 
aktiviteterna de hade innan sjukdomen. Vissa kvinnor engagerade sig i att söka 
information för eget nyttjande. De kunde då finna tröst och känsla av hopp i diagnos 
och behandling. 
 

Synen på sin förändrade kvinnlighet 

Kvinnor med ovarialcancer kunde känna sig mindre attraktiva efter en operation för 
viktuppgång var vanligt och kroppsformerna förändrades speciellt där fett brukade 
ansamlas på kvinnokroppar (Hallowell, 2012). En del kvinnor tyckte alopecia (fläckvis 
håravfall) var en svår kroppslig förändring under cytostatikabehandling av 
ovarialcancer (Jayde, Boughton & Blomfield, 2013). Vid alopecia upplevde kvinnor att 
deras sjukdom hade tagit över deras liv, kvinnornas identitet förändrades samt att 
många kvinnor inte kände igen sitt utseende. En del kvinnor som levde med 
ovarialcancer upplevde att alopecia påverkade kvinnliga integriteten, när kvinnorna 
hade opererat bort reproduktionsorganen. Känsla av självkännedom förändrades 
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redan vid diagnos och operation. En del kvinnor ansåg att alopecia var mer traumatiskt 
än diagnosen. Kvinnor med alopecia hade svårigheter med relationer och interaktioner 
med personer. En del kvinnor skylde huvudet för att se ”normala” ut och undvek 
uppmärksamhet från personer. Andra kvinnor skylde huvudet för att respektera 
personerna i omgivningen, speciellt barn. När håret växte tillbaka upplevde kvinnorna 
det annorlunda och främmande (Jayde et al., 2013). 
 
Kvinnor med ovarialcancer under behandling upplevde att deras sexuella samliv 
förändrades. Negativa effekter på ovarialcancer och behandlingar kunde vara sexuella 
och reproduktions dysfunktioner, svårigheter med relationer, sänkt självförtroende 
och depression (Matzo, Graham, Troup & Ferrell, 2014). Oavsett kvinnans ålder vid 
diagnosen påverkades hennes sexuella samliv (Wilmoth, Hatmaker-Flanigan, 
LaLoggia & Nixon, 2011). Direkt efter operation uppstod förändringar kring kvinnans 
syn på sin sexualitet. En del kvinnor som levde med ovarialcancer upplevde 
förändringen först efter läkaren sa att sexuella samlivet kunde påbörjas igen (Wilmoth 
et al., 2011). Negativa effekter efter operationen upplevde kvinnorna var att underlivet 
blev torrt och samlag blev smärtsamt. Sexlusten påverkades också negativt av 
operationen och kvinnor tyckte att olusten varade länge (Hallowell, 2012). 
Viktförändring under cytostatikabehandling påverkade kvinnors sexualitet negativt 
både fysiskt och psykiskt (Wilmoth et al., 2011). Kvinnor som var under behandling i 
tidigt stadium av ovarialcancer upplevde behandlingen mest besvärlig (Seibaek, 
Delmar & Hounsgaard, 2016). En del kvinnor som levde med ovarialcancer upplevde 
att sjukvårdspersonalen inte gav information om hur sexuallivet kunde vara under och 
efter operation eller cytostatika. Kvinnor med ovarialcancer tyckte det var viktigt att få 
information om intimitet (Wilmoth et al., 2011). Den skriftliga informationen som 
kvinnor hade möjlighet att läsa var skriven på ett avancerat språk och var därmed 
svårtolkad (Matzo et al., 2014). 
 

Balansgång av känslor  

En del kvinnor som levde under behandlingen av ovarialcancer utvecklade en ökad 
medvetenhet om sina personliga känslor. Generellt eftersträvade kvinnorna att 
fokusera på positiva tankar och undvek negativa (DellaRipa, 2015). Kvinnorna tyckte 
det var svårt att ha en balans mellan att samtidigt vara stark och svag (Seibaek, 
Petersen, Blaakaer & Hounsgaard, 2012). Under behandling av ovarialcancer upplevde 
kvinnan det påfrestande och betraktade det som en kamp (Guenther, Stiles & 
Champion, 2012). Kvinnor som levde under behandlingen av ovarialcancer upplevde 
ångest och oro när de bevittnade hur deras närstående plågades på grund av deras 
sjukdom (DellaRipa, 2015). Därför undanhöll kvinnorna information till närstående 
för att förebygga att närstående upplevde ökad smärta och rädsla. Kvinnor försökte 
inte enbart hantera sin egen rädsla och frågor utan försökte även hantera andra 
personers oro och frågeställningar. En del kvinnor som levde under behandlingen av 
ovarialcancer tyckte det var påfrestande att besvara och uppdatera om det senaste trots 
sin egen osäkerhet (DellaRipa, 2015).  
 

Genomleva livsförändringen 

Kvinnor under behandling av ovarialcancer upplevde känslor av kontroll när de förstod 
deras cancerbehandling, prognos och vad som förväntades av dem. Detta resulterade 
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till att osäkerheten reducerades (Schulman-Green et al., 2012). För att hantera den 
svåra livsförändringen använde en del kvinnor hoppet som en personlig strategi. 
Hoppet blev en utmaning när kvinnorna upplevde negativa fysiska känslor (Seibaek et 
al., 2012). Hoppet handlade om att livet hade förändrats och faktorer som kunde 
påverka kvinnans känsla av hopp var till exempel personliga upplevelser samt vården 
(Seibaek, Hounsgaard & Hvidt, 2013). Andra kvinnor tyckte meningsfulla strategier 
var att upprätthålla normaliteten i sina liv och hålla oron på avstånd (Seibaek et al., 
2012). Hos vissa kvinnor under behandling av ovarialcancer fanns det behov av att 
samtala om döden, för det uppfattades som mer påtaglig än tidigare. Existentiella 
frågor var i vissa fall anknutet till religiösa tron (Seibaek et al., 2012). Kvinnors förmåga 
att samtala om döden var beroende av dels hur kvinnorna kände och reaktionen från 
personerna omkring dem (DellaRipa, 2015). Kvinnors vilja och förmåga till 
hanterbarhet påverkades av transitioner (Schulman-Green et al., 2012). Faktorer som 
förhindrade hanterbarheten var känslomässiga transitioner som till exempel ökad 
ångest, ledsamhet och osäkerhet. En del kvinnor hanterade sin vård kortsiktigt istället 
för långsiktigt och hanterade bara de nödvändigaste situationerna eller behoven som 
de konfronterades mot. När kvinnor upplevde empowerment och hanterbarhet blev 
inte kvinnorna överväldigad av rädsla, ångest och osäkerhet (Schulman-Green et al., 
2012). Kvinnor under behandling av ovarialcancer tyckte egenvård var viktigt för då 
upplevde kvinnorna känsla av kontroll över sin cancer och att ovarialcancern inte hade 
kontroll över kvinnorna (DellaRipa, 2015). 
 
En del kvinnor som levde med ovarialcancer under behandling reflekterade över sina 
känslor i patientföreningar (Walker & Robinson, 2009). Syftet med patientföreningar 
var att kvinnorna skulle diskutera, utbyta information, samtala om frågor och problem 
som var viktiga för dem, med andra cancersjuka kvinnor i liknande situationer. Det 
positiva med patientföreningar var att det resulterade i en känslomässig läkning för 
kvinnorna som var under behandling av ovarialcancer. En kvinna tyckte 
patientföreningen var hennes drivkraft till ökat självförtroende (Walker & Robinson, 
2009). En del kvinnor som levde med ovarialcancer under behandling deltog inte i 
patientföreningar för de ville vara ensamma i den svåra tiden och ville inte dela tiden 
med andra kvinnor (DellaRipa, 2015). 
 

Betydelsen av relationer med sjukvården 

Kvinnors relation till sin läkare, oavsett om den var positiv eller negativ, skapade 
förutsättningar till kvinnornas upplevelser om sin ovarialcancer under behandling 
(Walker & Robinson, 2009). Flertalet kvinnor som levde med ovarialcancer under 
behandling beskrev att en bra relation innebar tilltro till sin läkare. De upplevde även 
tidsbrist och fick olika åsikter om behandlingsalternativ som försvårade kvinnornas 
hanterbarhet (Schulman-Green, 2012). Kvinnorna började ifrågasätta läkarens 
allmänpraktiska metoder efter fördröjning av att ställa diagnos och att de blivit 
feldiagnostiserade. Flertalet kvinnor bytte då allmänläkare och kvinnorna som hade 
fått negativa erfarenheter var mer benägna att uppleva misstro, ilska och frustation 
gentemot vården (Walker & Robinson, 2009). Kvinnor under behandling och deras 
familjer upplevde stöd samt tröst när kvinnorna kände att läkaren hade gjort allt den 
kunde för kvinnorna (DellaRipa, 2015). Kvinnor tyckte det var viktigt att få 
information, jämföra olika beslut och få uppmuntran (Schulman-Green, 2012). 
Kvinnor med ovarialcancer under behandling hade varierade upplevelser om diagnos 
och behandling. Upplevelserna kunde bero på variationen bland sjukvårdspersonal 
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och sjukvårdspersonalens personligheter. Sjukvårdspersonalen blev viktiga för 
kvinnorna med ovarialcancer under behandling då sjukvårdspersonalen kunde 
förmedla hopp om återhämtning och överlevnad (Power, Brown & Ritvo, 2008). Vissa 
kvinnor som levde med ovarialcancer kände rädsla över att vara besvärliga till 
sjukvårdpersonalen för kvinnorna var i en beroendeposition (Frey, 2014). Kvinnorna 
som behandlades andra gången för ovarialcancer upplevde mindre negativet från 
sjukvårdspersonalen jämfört med första gången de behandlades (Power et al., 2008).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Det är viktigt att studien kan fastställa trovärdighet, tillförlitlighet, bekräftelsebarhet 
och överförbarhet. För att bedöma trovärdigheten i kvalitativa studier ska studien var 
genomförd på ett tydligt sätt (Holloway & Wheeler, 2009). För att bedöma 
överförbarheten måste först trovärdighet, tillförlitlighet och bekräftelsebarhet 
godkännas (Holloway & Wheeler, 2009; Wallengren & Henricson, 2012). En 
litteraturöversikt med kvalitativ design valdes och begreppen trovärdighet, 
tillförlitlighet, bekräftelsebarhet, överförbarhet användes till metoddiskussionen. 
Litteraturöversiktens material och design var noga genomförd och detta resulterade i 
att litteraturöversiktens resultat upplevdes trovärdigt för att om någon läsare skulle 
vilja göra om denna studie, fanns alla steg väl dokumenterade. Under tiden 
litteraturöversikten skrevs ändrades syftet en gång för det nya syftet passade bättre in 
till de sökta vetenskapliga artiklarna. Artiklar genomförda med kvalitativ design valdes 
för att berättande texter upplevdes mer intressanta. Induktiv ansats valdes för att 
artiklarna skulle läsas med öppenhet och inte ha en teoretisk referensram som 
utgångspunkt. CINAHL och Medline användes för de var relevanta till 
litteraturöversiktens syfte och design för de fokuserade på omvårdnad. Databaserna 
blev ett bekvämlighetsurval för om fler databaser hade använts hade materialet blivit 
större. Innan sökningen började hjälpte en bibliotekarie till med relevanta sökord som 
underlättade sökningarna. Denna hjälp kunde ha påverkat utbudet av sökta 
vetenskapliga artiklar. De valda sökorden söktes i båda databaserna och ett flertal 
vetenskapliga artiklar återkom vid sökningarna trots olika databaser (bilaga 1). 
Ytterligare sökord gjordes inte för sökningarna gav bra och relevanta artiklar samt ett 
hanterbart material av vetenskapliga artiklar. Sökorden redovisas i en bilaga som ger 
en tydlig överblick för läsaren. I bilagan heter en kolumn Dubbletter av valda 
resultatartiklar. Denna valdes för att förtydliga att vissa artiklar som redan hade 
kvalitetsgranskats och godkänts återkom vid olika sökningar. Bilaga 1 och 3 
presenterades i grönt för att matcha figur 1. Färgen grön valdes för det syntes tydligt i 
arbetet. Designen i litteraturöversikten var noggrann beskriven enligt Fribergs 
femstegsmodell och kan därmed betraktas som tillförlitlig. Holloway och Wheeler 
(2009) skrev att en studie ansågs tillförlitlig om metoden var utformad korrekt, för 
läsarna kunde då följa analysprocessen och bedöma om besluten formulerades rätt. 
 
En av litteraturöversiktens inklusionskriterier var kvinnor i åldern 18 år samt äldre och 
de valdes för att inte utesluta den yngre åldersgruppen. Enligt Socialstyrelsen (u.å.) 
måste en litteraturöversikt inklusionskriterier uppfyllas för att artiklarna ska kunna 
användas till resultatet. Litteraturöversiktens begräsningar var bland annat engelska 
språket som blev ett bekvämlighetsurval för engelska språket var det enda språket 
utöver modersmålet som kunde studeras. Enbart artiklar som var peer review 
användes för att ha en hög vetenskaplighet och pålitlighet. Anledningen varför vissa 
länder exkluderas var för att resultatet skulle kunna tillämpas i svenska sjukvården. 
Artiklar från Afrikanska länder och Asien lästes i samband med sökningarna till 
bakgrunden. Då urskiljandes skillnader mellan dessa länder utifrån 
sjukvårdssystemen samt klasskillnaden och det upplevdes svårt att överföra 
artiklarnas innehåll till svenska sjukvården. Samtliga artiklars abstrakt lästes när 
artikelns titel kändes relevant mot litteraturöversiktens syfte. Östlundh (2012) skrev 
att en vetenskaplig artikel som hade ett abstrakt gav en snabb uppfattning om det 
centrala i artikeln samt studiens syfte. 37 artiklar av 236 läsa abstrakt valdes att 
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kvalitetsgranskas för de andra artiklarna svarade inte mot syftet. Enligt Östlundh 
(2012) fanns det en nackdel med abstrakt och det var att sökordet kunde stå i abstrakt 
men användes i ett annat sammanhang i texten. Artiklarna i litteraturöversikten lästes 
igenom flera gånger med öppenhet och följsamhet. Enligt Holloway och Wheeler 
(2009) ökade trovärdigheten när artiklarna lästes ett flertal gånger för att förståelsen 
av materialet i helhet ökade. Ibland uppstod problematik under databearbetningen 
med översättningar från engelska till svenska och då översattes orden och begreppen 
noga med flertalet lexikon. Vissa begrepp var svårare att få i svensk motsvarighet som 
kunde lett till feltolkningar. Enligt Holloway och Wheeler (2009) kunde trovärdigheten 
påverkas negativt om författaren till exempel inte hade engelska som modersmål. Då 
översattes engelska artiklar till svenska och det kunde inte garanteras en korrekt 
översättning (Holloway & Wheeler, 2009). 
 
De artiklar som användes i resultatdelen kvalitetsgranskades och hade fyra poäng på 
första delen och över sex poäng på andra delen (bilaga 3). Gränsen för sex poäng valdes 
för att det upplevdes som en rimlig gräns då artiklar inte alltid uppnår full poäng, men 
artiklarna svarade ändå mot litteraturöversiktens syfte och design. Fem artiklar fick 
inte åtta poäng på sista delen men valdes ändå att användas för att artiklarnas 
resultatdel var relevanta till litteraturöversiktens syfte. En svaghet i 
kvalitetsgranskningen var erfarenheten att bedöma samt granska artiklar. Mer erfarna 
granskare hade eventuellt gjort en annan tolkning av artiklarna och därmed kanske 
artiklarna hade fått åtta poäng. Under tiden litteraturöversikten skrevs träffades 
författarna, medstudenter samt handledare under handledningstillfällen. Dessa 
resurser var till stor hjälp under arbetet. Enligt Wallengren och Henricson (2012) var 
det bra om medbedömare granskade arbetet för att få andra synvinklar och åsikter. 
Litteraturöversiktens resultatartiklar kvalitetsgranskades och därmed gick de igenom 
en etisk granskning som gjorde att de blev godkända enligt 
kvalitetsgranskningsprotokollet (bilaga 2). Vissa artiklar hade inte skrivit tydligt om 
etik och det var därför svårt att göra en rättvis bedömning. Trovärdigheten ökade för 
att samtliga artiklar till litteraturöversiktens resultatdel kvalitetsgranskades och var 
relevanta till litteraturöversikten syfte och design. Enligt Holloway och Wheeler (2009) 
bedöms en studie bekräftelsebar när bland annat resultatet besvarar studiens syfte 
samt att allt material går att spåra till originalkällan. En studie uppfyller kravet 
bekräftelsebarhet när analysprocessen, urvalet och datainsamlingen är beskrivet 
(Wallengren & Henricson, 2012). En studie bedöms överförbar om resultatet kan 
överföras till en likartad population samt miljö (Holloway & Wheeler, 2009). En 
likartad population kan vara gynekologisk- eller bröstcancer för att kvinnligheten och 
självkänslan påverkas i dessa cancerformer. 
 

Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturöversikten visade att kvinnors livssituation påverkades och 
förändrades efter att kvinnorna diagnostiserats med ovarialcancer. 
Litteraturöversiktens resultat är användbart för att sjukvårdspersonal ska få en inblick 
i hur kvinnor upplever deras diagnos under behandling och omvårdnaden de får. 
Resultatdelarna som diskuteras är: kvinnors självbild, olika copingstrategier samt 
trygg och säker relation. 
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Kvinnors självbild 

Resultatet visade hur kvinnor med ovarialcancer upplevde att deras kvinnlighet 
förändrades under behandling till exempel att de kände sig mindre attraktiva efter 
operation. Detta stämmer med Cleary, Hegarty och McCarthy (2013) forskning som 
visar att det var vanligt att kvinnor med gynekologisk cancer upplevde förändringar 
om deras kroppsuppfattning. Detta påverkade deras självförtroende och självkänsla 
negativt (Cleary et al., 2013). I resultatet framkom att det finns likheter och skillnader 
mellan kvinnor med gynekologisk- och ovarialcancer. En del kvinnor med 
ovarialcancer tyckte alopecia och förändringar i deras sexuella samliv var jobbigt att 
leva med. Det överensstämmer med Clearys et al. (2013) forskning att alopecia 
påverkade kvinnor negativt och framkallade känslor som ilska, förtvivlan och 
sorgsenhet. Resultatet beskrev att kvinnor under behandling av ovarialcancer tyckte 
att sexualiteten påverkades negativt för de fick en annan självbild. Kvinnor tyckte det 
var viktigt att få information om hur det sexuella samlivet och intimiteten kunde 
förändras. Resultatet visade att det sexuella samlivet var viktigt för kvinnorna och det 
kändes påfrestande när sexlusten minskade samt när kvinnorna upplevde smärta vid 
samlag. Det finns likheter i Cleary et al. (2013) forskning som visar att sexualiteten hos 
kvinnor med gynekologisk cancer påverkade attityden, kvinnligheten, utseendet och 
relationerna. En stor del av kvinnorna ansåg att det sexuella samlivet var en viktig del 
i deras liv och lusten för sexuella samlag minskades under behandling av gynekologisk 
cancer. Det minskade sexuella samlivet berodde blanda annat på den upplevda 
smärtan under samlag och det resulterade i negativa känslor som kunde påverka 
kvinnornas självförtroende (Cleary et al., 2013). Intimitet är viktigt för en del kvinnor 
och det är inte enbart fysiskt sexuellt samlag, utan också att känna närhet, att kyssas 
och generella tecken av ömhet. En del kvinnor med ovarialcancer upplevde att 
informationen om behandlingens påverkan på sexualiteten från sjukvårdspersonal var 
bristande (Cleary et al., 2013). Likheter finns även i Sekse, Gjengedal och Råheim 
(2013) forskning som visade att sexuella samlivet tidigare var förknippat med njutning 
och glädje men under behandling och efter operation blev det ett problem för 
kvinnorna. Kvinnorna var inte förberedda på förändringarna och fick därför känslor 
som förlust och ofullständighet (Sekse et al., 2013). 
 

Olika copingstrategier 

Resultatet beskrev att kvinnors känsla av hopp var en personlig strategi som användes 
för att hantera livsförändringen. Detta kan jämföras med Hammer, Mogensen och Hall 
(2009) forskning som berättade att en del kvinnor som levde med gynekologisk cancer 
ansåg att hoppet finns inom de själva, samt att hoppet ökade genom relationer och 
kärleken till andra. Hoppet var kopplat till diagnos, botemedel, familjen och livet. 
Kvinnorna associerade hoppet när de utmanade sig själva, hade möjlighet att välja och 
uppleva känsla av kontroll. Dagliga aktiviteter som till exempel träning och äta 
hälsosam kost associerade kvinnorna till hoppet. Känslan av hopp och hopplöshet hade 
en nära koppling. Kvinnorna upplevde att de fick hoppkänslor när de övervann 
hopplösheten (Hammer et al., 2009). Resultatet visade att kvinnor under behandling 
av ovarialcancer tyckte hoppet var en viktig del för dem för att kunna hantera 
livsförändringen. Det skulle kunna bero på att kvinnorna med ovarialcancer upplever 
att hoppet är associerat till förväntan, förtröstan och önskan av att allt blev bra igen. 
De som lever på hoppet känner en inre frihet för hoppet är det sista som lämnar en. I 
resultatet framkom det att kvinnor med ovarialcancer under behandling kände 
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hanterbarhet till exempel när de hade kontroll över sjukdomen. Detta överensstämmer 
med Ekwall et al. (2011) forskning att kvinnor med ovarialcancer under behandling 
tyckte det var en energigivande och energiförbrukande process när de förstod 
sjukdomen i helhet och accepterade den. Kvinnorna tyckte det var viktigt att vara 
involverad och att kunna dela ansvaret om sin hälsa med sjukvårdspersonal (Ekwall et 
al., 2011). En skillnad från resultatet var att kvinnor tyckte det var viktigt att prata om 
döden för de upplevde att döden kunde inträffa inom snar framtid. En skillnad beskrivs 
i Hammer et al. (2009) forskning att nydiagnostiserade kvinnor under behandling 
önskade att deras liv skulle bli ”normala” igen och att bli friskförklarad. Kvinnorna fick 
ett annat perspektiv på livet och tyckte att mindre saker i livet var lika viktiga som stora 
saker (Hammer et al., 2009). Ytterligare en skillnad enligt Hagan och Donovan (2013) 
forskning var att kvinnor med ovarialcancer som hade en positiv attityd till livet 
undvek negativa aspekter av sjukdomen, rädsla för recidiv och död. Det var viktigt för 
kvinnorna att veta vilka de var, ha kännedom om sina behov och kämpa för dessa 
(Hagan & Donovan, 2013). 
 
Resultatet beskrev att patientföreningar var viktiga för en del kvinnor med 
ovarialcancer under behandling medan andra kvinnor föredrog att hantera 
livsförändringen ensam. Detta styrks av Ahlberg och Nordner (2006) forskning om att 
en del kvinnor som levde med ovarialcancer under behandling kände sig rädda, ledsna, 
ensamma, oroliga och osäkra innan de deltog i en patientförening. Kvinnorna hade 
möjlighet att utbyta kunskap, erfarenheter och egna råd om ovarialcancer med andra 
kvinnor i liknande situation. Det är lika viktigt att ge stöd som att få stöd från andra. 
Detta resulterade i att kvinnor med ovarialcancer upplevde stöd och kunskap som 
ökade kvinnornas förståelse (Ahlberg & Nordner, 2006). Den teoretiska referensramen 
som användes i litteraturöversikten var känsla av sammanhang (KASAM). Det var 
enbart komponenten hanterbarhet i begreppet KASAM som belys i 
resultatdiskussionen. Antonovsky (2005) skriver att KASAM innehåller 
komponenterna begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet samt att personer som 
uppfattar KASAM upplever livet på olika sätt. I resultatet framkom det att en del 
kvinnor som levde med ovarialcancer under behandling ville ha en känsla av kontroll.  
Kvinnor som skattade hög KASAM kunde sannolikt hantera livsförändringen bättre 
och uppleva god hälsa trots diagnos och under behandling. Kvinnor använde egna eller 
tillgängliga resurser för att hantera kraftfulla stimuli till exempel genom vänner eller 
känsla av hopp. Kvinnor som upplevde sitt liv betydelsefullt och meningsfullt trots 
sjukdom hade en positiv inställning till livet och kunde samtala om känslor i 
exempelvis patientföreningar. I patientföreningar kunde kvinnor lättare förstå 
orsakerna till sin olyckliga situation och försöka övervinna den. Resultatet visar att 
patientföreningar upplevdes som en resurs för de flesta kvinnorna. Kvinnorna som inte 
deltog i patientföreningar och istället samtalade med sin familj och vänner sågs också 
som en resurs. Kvinnor som upplevde känsla av sammanhang hade möjlighet att 
identifiera, hantera och finna lösningar på situationer till exempel genom hoppet.  
 

Trygg och säker relation 

Resultatet beskrev hur kvinnor som levde med ovarialcancer under behandling 
upplevde sin relation till sjukvården. Kvinnorna tyckte det var viktigt att samtala med 
sjukvårdpersonal för att känna trygghet och bli sedd som en unik person. Detta 
överensstämmer med Ekwall et al. (2011) forskning att en stor andel av kvinnorna 
tycker kommunikationen med sjukvårdspersonal i möten och via telefon är viktigt. De 



16 
 

uppskattade att sjukvårdspersonal var tillgängliga och tog sig tid för kvinnorna under 
mötet. Då kunde kvinnorna tillsammans med sjukvårdspersonalen sammanfatta och 
bearbeta informationen som gjorde att deras förståelse ökade (Ekwall et al., 2011). I 
resultatet framkom det att en del kvinnor tyckte de fick bristande information av 
sjukvårdspersonal. En del kvinnor hade också svårt att känna tillit till sin läkare vilket 
gjorde att de bytte allmänläkare. Detta kan bero på vart studien gjordes och hur 
detaljerad information sjukvårdspersonalen gav. Det kan också bero på kvinnans 
stadium i sin sjukdom, om hon är mottaglig för information eller genomgår en inre 
kris. Det överensstämmer med Elit et al. (2010) forskning att en del kvinnor kände 
osäkerhet att ställa frågor, kände sig överväldigade och vissa kvinnor hade 
kommunikationssvårigheter. Kvinnorna som mådde dåligt hade svårt att koncentrera 
sig på informationen och undvek därför att lyssna (Elit et al., 2012). Resultatet går att 
jämföras med Hagan och Donovan (2013) forskning med att en del kvinnor som levde 
med ovarialcancer under behandling inte visste hur och när de skulle söka efter 
ytterligare information om sin sjukdom. Det framkom inte i resultatet att kvinnorna 
upplevde kontinuitet i vården och det kan bero vilka kvinnor som deltog i studien och 
urvalet av artiklar. Det kan också bero på till exempels läkarens kompetens och sociala 
förmåga att samtala med personer. Enligt Elit et al. (2010) forskning tyckte kvinnor att 
kontinuiteten i vården var viktigt för att de skulle kunna fatta beslut om behandling 
och kvinnorna uppskattade när de hade en och samma onkolog. Genom en god 
kontinuitet känner kvinnor troligtvis en trygghet till vården och vårdrelationer skapas, 
som resulterar till att vårdtiderna förkortas och därmed vårdkostnaderna. 
 

Slutsatser 

Resultatet i litteraturöversikten visade att kvinnor under behandling av ovarialcancer 
upplevde att livet förändrades. Kvinnornas relationer till andra personer förändrades 
samt synen på sin kropp. Under behandling går kvinnan igenom ett antal 
påfrestningar. Resultatet i litteraturöversikten visade även att kunskapen om 
ovarialcancer upplevdes bristande bland kvinnorna i befolkningen och att 
vårdpersonal gav bristande information till kvinnor med ovarialcancer under 
behandling. I mötet med kvinnor med ovarialcancer är det viktigt att 
sjukvårdspersonal bekräftar kvinnorna, tror på deras upplevelser, ger dem information 
och öppet samtalar om känsligare ämnen som exempelvis sexualitet. Om all 
sjukvårdpersonal samtalar öppet om sexuella samlivet upplevs det mer naturligt. 
Kvinnorna kan då uppleva att de blir omhändertagna, bli sedda, kan hantera sin 
livsförändring och får ökad kunskap som sin diagnos. Det är även viktigt att 
sjukvårdspersonal samtalar med kvinnor under behandling av ovarialcancer om andra 
samtalsämnen och inte enbart sjukdomen. Den främsta andelen av kvinnor med 
ovarialcancer under behandling upplevde fatigue som uppfattades påfrestande samt 
svårhanterligt. Trots negativa upplevelser upplevde kvinnor med ovarialcancer under 
behandling positiva upplevelser till exempel när sjukvårdspersonalen bringade känsla 
av hopp och skapade en trygg vårdrelation. 
 

Kliniska implikationer och fortsatt forskning  

I vården bör sjuksköterskor ge information individuellt till kvinnor med ovarialcancer 
under behandling och använda ett lättförståeligt språk. Informationen bör ges vid 
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tillfällen när kvinnan är mer mottaglig för information. I samhället behövs mer 
information om ovarialcancer för att öka kvinnors kunskap, som förhoppningsvis leder 
till att kvinnorna söker vård tidigare. Genom att vårdpersonal ger stöd och är lyhörda 
till kvinnor med ovarialcancer under behandling skapar det en trygghet till kvinnorna 
och hopp kan förmedlas trots livsförändringen. 
 
Fortsatt forskning med kvalitativ design med utgångspunkt kvinnors upplevelse att 
leva med ovarialcancer under behandling med fokus på yngre kvinnor runt 20 år 
behövs, för den åldersgruppen upplevdes bristande. Med fortsatt forskning ökar 
vårdpersonals kompetens att förmedla information vidare till kvinnor som kommer 
resultera i att kvinnorna blir tryggare. All vårdpersonal som främst arbetar med denna 
patientgrupp behöver fler utbildningar för att öka deras kompetens och därmed kunna 
ge god omvårdnad. 
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Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod (urval, 
datainsamling 
& analys) 

Resultat Antal 
uppfyllda 
kvalitets-
granskningar 

DellaRipa  
2015  
USA  
Oncology 
Nursing 
Forum 
 

Perceptions of Distress 
in Women With 
Ovarian Cancer 

Undersöka kvinnors 
upplevelse av 
oro/sorg/smärta genom att 
fråga, ”Vad vill kvinnor med 
ovarialcancer att andra 
människor ska veta om deras 
upplevelse av 
oro/sorg/smärta under 
diagnos och behandling”  
 
 
 
 

Kvalitativ: 
Individuella 
intervjuer med 
öppna frågor. 
N=12 kvinnor  

Huvudfynd: 6 kategorier. 
”Som en blixt från klar 
himmel”, ”Ingen ovänd 
sten kvar”, ”Kännedom 
om vad jag inte vill veta 
och ingen kännedom om 
vad jag vill veta”, ”Iakttar 
dig, iakttar mig – Vi är 
båda rädda”, ”Pratar ja 
inte pratar om döden” 
och ”Nu Behöver jag ta 
hand om mig själv”    

4/4 
8/8 

Frey, Philips, 
Jeffries, 
Herzberg, 
Harding-Peets, 
Gordon & ... 
Blank  
2014  
USA  
Gynecologic 
Oncology 

A qualitative study of 
ovarian cancer 
survivors' 
perceptions of 
endpoints and goals of 
care. 

Utforska utrymmet mellan 
uppfattningar av att känna 
hopp om att bättre definiera 
behandlingens slutpunkter 
och få de mer meningsfullhet. 

Kvalitativ: 
Fokusgrupp 
intervjuer. 
En fokusgrupp 
med alla 
deltagare i.  
N=22 kvinnor  
 

Huvudfynd: barriärer till 
kommunikation, vikten 
av kontinuerlig 
kommunikation mellan 
läkare och patient 
gällande mål, och 
förväntningar av 
behandlingsförändringar 
under behandlingens 
gång.  
 

4/4 
8/8 



 

 
 

Guenther, 
Stiles & 
Champion  
2012  
USA  
Journal Of The 
American 
Academy Of 
Nurse 
Practitioners 
 

The lived experience of 
ovarian 
cancer: A 
phenomenological 
approach. 

Undersöka meningen med 
kvinnors upplevelse före, 
under och efter de blivit 
diagnostiserade med 
ovarialcancer. 

 

Kvalitativ: 
Individuella 
intervjuer med 
öppna frågor. 
N=11 kvinnor 

Huvudfynd: 6 teman. 
”Uppenbarelse”, 
”Vågspel”, ”På utkik”, 
”Bli normal” och ”Leva 
varje ögonblick” 

4/4 
8/8 
 
Osäker om 
metoden 
diskuteras mot 
kvalitetssäkring
s-begrepp i 
diskussionen.  

Hallowell, 
Baylock, 
Heiniger, 
Butow, Patel, 
Meiser & ... 
Price  
2012  
Australien  
Familial 
Cancer 
 

Looking different, 
feeling different: 
women's reactions to 
risk- 
reducing breast and 
ovarian surgery. 
 

Syftet var att överkomma 
dessa brister och förse med 
aktuell data om resultaten för 
denna växande grupp av 
kvinnor.   
 

Kvalitativ: 
Semistrukturerad
e intervjuer = 
intervjun börjar 
med öppna frågor 
och successivt 
smalnar de av och 
blir mer 
detaljerade.  
N=40 kvinnor 
 

Huvudfynd: ”Känner sig 
annorlunda” och ”Ser 
annorlunda ut”  

4/4 
7/8 
 
Osäker om 
etiskt tillstånd 
beskrivs.  

Jayde, 
Boughton, M & 
Blomfield  
2013 
Australien  
European 
Journal Of 
Cancer Care 
 

The experience of 
chemotherapy 
induced alopecia for 
Australian women with 
ovarian cancer. 

Beskriver upplevelserna av 
cellgifts inducerad alopecia 
(fläckvis håravfall) 

 

Kvalitativ: 
Individuella 
intervjuer med 
öppna frågor. 
N=15 kvinnor 

Huvudfynd: 5 kategorier. 
”Förlust av betydelsen av 
själv och förändrad 
kropp”, ”Traumatisk 
påminnelse av deras 
sjukdom och potentiell 
tidig död”, ”Offentligt 
uttalanden om deras 
privata liv”, ”Vara 
preventiv och praktiska 
frågor” och ”Återväxt” 

4/4 
6/8 
 
Osäker om 
metoden 
diskuteras mot 
kvalitetssäkring
s-begrepp och 
att det sker 
återkoppling i 
diskussionen.  
  



 

 
 

Matzo, 
Graham, Troup 
& Ferrell  
2014  
USA  
Clinical 
Journal Of 
Oncology 
Nursing 
 

Development of a 
Patient 
Education Resource for 
Women With 
Gynecologic Cancers. 
 

Rapporterar om utvecklingen 
av en guide om sexuell hälsa 
bland kvinnor med 
ovarialcancer som fått 
diagnosen och under 
behandling.  

Kvalitativ: 
Fokusgrupp 
intervju. 
N=8 kvinnor  

Huvudfynd: Patienter 
känner ofta att sexualitet 
har ignorerats i deras 
cancervård. 
 

4/4 
7/8 
 
Det framgår 
inte om det 
finns en 
diskussion eller 
inte.  

Power, Brown 
& Ritvo  
2008  
Kanada  
Health Care 
For Women 
International 

A qualitative study 
examining psychosocial 
distress, coping, and 
social support across 
the stages and phases 
of epithelial 
ovarian cancer 

Undersöka den psykosociala 
upplevelsen och stödbehov av 
epitel ovarialcancer (EOC) 
vårdsökande personer, med 
särskild betoning på 
patientens copingstrategier 
och kommunikations-
mönster. 
 
 
 

Kvalitativ: 
Semistrukturerad
e intervjuer både 
via telefon och i 
möte. 
N=30 kvinnor  
n=27 (telefon) 
n=3 (face to face) 
 
 
 

Huvudfynd: 5 stycken 
huvudfynd hittades. 
”Extrem avtrubbning”, 
”Har en bortglömd 
cancer”, ”Traumatisk 
överraskning av 
diagnosen”, ”Bra och 
sämre sjukvård” och 
”Stöd gap upplevda efter 
diagnos”  

4/4 
8/8 

Schulman-
Green, 
Bradley, 
Nicholson, 
George, Indeck 
& McCorkle  
2012  
USA  
Oncology 
Nursing 
Forum 
 

One step at a time: self-
management and 
transitions 
among women with 
ovarian cancer. 

Beskriva upplevelser av 
självhantering och 
övergångar bland kvinnor 
med äggstockscancer. 

 

Kvalitativ: 
Individuella 
intervjuer med 
öppna frågor. 
N=10 kvinnor  

Huvudfynd: 
”Självhantering ett steg i 
taget”, ”Övergångar som 
utmanande steg”, 
”Påverkan av övergångar 
på självhantering” och 
”Barriärer och hjälpreda 
till självhantering” 

 

4/4 
8/8 



 

 
 

Seibaek, 
Delmar & 
Hounsgaard  
2016  
Danmark  
European 
Journal Of 
Cancer Care 

Sustaining hope and 
life courage in patients 
undergoing ovarian 
cancer surgery - the 
impact of care. 

Undersöker hur vårdsökande 
personer upplever fysisk 
hjälp eller obehag, kanske 
påverkas deras hopp och 
livsmod, och hur sjukvård 
kanske ger hjälp, under sista 
diagnos och tidig behandling.  
 

Kvalitativ: 
Semistrukturerad
e intervjuer 
N=10 kvinnor  

Huvudfynd: ” Hopp och 
livsmod är skapade i 
samspelet mellan kropp 
och hjärna”. 
Undergrupper blev: 
”Upplever obehag”, 
”Påverkan av vård” och 
”Hjälp och hopp” 
 

4/4 
8/8 
 

Seibaek, 
Hounsgaard & 
Hvidt  
2013  
Danmark  
Evidence-
Based 
Complementar
y And 
Alternative 
Medicine: 
Ecam 
 

Secular, Spiritual, and 
Religious 
Existential Concerns of 
Women with Ovarian 
Cancer during Final 
Diagnostics 
and Start of Treatment. 
 

Undersöker världslig, 
spirituell och religiös 
existentiell oro under svår 
ovarialcancer. 

 

Kvalitativ: 
Semistrukturerad
e intervjuer  
N=10 kvinnor  

Huvudfynd: ”Hopp och 
existentiell oro under 
slutliga diagnosen och 
första behandlings-
perioden” med tre 
undergrupper. ”Mod att 
möta livet”, ”Hopp” och 
”Existentiell oro”    

4/4 
7/8 
 
Lite osäker om 
metoden 
diskuterar mot 
kvalitetssäkring
s-begreppen.  

Seibaek, 
Petersen, 
Blaakaer & 
Hounsgaard  
2012  
Danmark  
European 
Journal Of 
Cancer Care 
 

Hoping for the best, 
preparing for the 
worst: the lived 
experiences of women 
undergoing ovarian 
cancer surgery. 

Undersökt den levda 
upplevelsen av kvinnor som 
genomgår operation för 
ovarialcancer, från deras 
första besök till 
öppenvårdspatient tills 8 
veckor efter utskrivning. Den 
så kallade preoperativa 
perioden.  

Kvalitativ: 
Individuella 
intervjuer med 
öppna frågor. 
N=10 kvinnor  

Huvudfynd: ”Hoppas på 
det bästa, förbereder för 
det värsta”. 
Undergrupperna blev: 
”Förberedelse som 
handling”, ”Förberedelse 
i samspel” och 
”Reflektioner och 
upplevelser” 

4/4 
8/8 
 
 



 

 
 

 

Walker & 
Robinson  
2009  
Kanada  
Oncology 
Nursing 
Forum 
 

Qualitative exploration 
of healthcare 
relationships following 
delayed diagnosis of 
ovarian cancer and 
subsequent 
participation in 
supportive-expressive 
group therapy. 

Undersöka rollen av 
stödjande uttrycksfull 
gruppterapi (SEGT) i att 
underlätta utvecklingen och 
kvaliteten av sjukvårds-
relationer hos patienter med 
ovarialcancer.  

 

Kvalitativ: 
Individuella 
intervjuer med 
öppna frågor. 
N=6 kvinnor  

Huvudfynd: ”Relationer 
till allmänläkare”, 
”Diagnos upplevelser och 
emotionella reaktioner 
till diagnos upplevelse” 
och ”Identifierade roller 
av stödjande uttrycksfull 
gruppterapi” 

 

4/4 
8/8 

Wilmoth, 
Hatmaker- 
Flanigan, 
LaLoggia 
& Nixon 
2011 
USA 
Oncology 
Nursing 
Forum 

Ovarian 
cancer survivors: 
qualitative analysis of 
the symptom of 
sexuality. 

Undersöka den sexuella 
upplevelsen av nyligen 
diagnostiserade vårdsökande 
personer med ovarialcancer 
för att bättre förstå effekten 
av sjukdomen på sexualitet.  

 

Kvalitativ: 
Individuella 
intervjuer med 
öppna frågor. 
N=13 kvinnor 
n=5 (fokusgrupp) 
n=8 (enskilda) 
 
 

Huvudfynd: Stor 
påverkan på kvinnors 
sexualitet och de 
uttryckte att de ”Inte 
längre hel” 

4/4 
7/8 
 
Etiskt tillstånd 
beskrivs inte.  

      


