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SAMMANFATTNING 

Gestational trofoblastsjukdom (GTD) är en ovanlig sjukdom som drabbar kvinnor under 

eller efter en graviditet. Cirka 145 kvinnor drabbas årligen i Sverige av sjukdomen och av 

dem får cirka 12 kvinnor den maligna sorten som måste behandlas med cytostatika. 

Sjukdomen påverkar livssituationen för de drabbade paren på många olika plan, både 

fysiskt och psykiskt. Då sjukdomen är mycket ovanlig är det viktigt att dessa kvinnor får 

stöd och behandling av sjukvårdspersonal med goda kunskaper för att hjälpa kvinnorna till 

god livskvalité.  

  

Syftet var att undersöka kvinnors upplevelse efter att ha drabbats av gestational trofoblast-

sjukdom och faktorer som påverkar deras livskvalitet. 

 

Som metod valdes litteraturöversikt och 14 artiklar inkluderades i arbetet. Databaserna som 

användes var PubMed, CINAHL och PsycINFO. De utvalda artiklarna har granskats, 

diskuterats och därefter sammanfattats för att kunna urskilja likheter och olikheter. 

I resultatet framkom fem kategorier; Psykisk hälsa, Fysisk påverkan, Relationer och 

sexualitet, Graviditet och barn samt Information och stöd. Livskvaliteten påverkades bland 

annat av oro och ångest, rädsla för att inte kunna få genomgå en normal gravditet och hade 

inverkan på relationer och sexuallivet. 
 

Slutsatsen visar att sjukdomen påverkar livskvaliteten, inom flera områden och i varierande 

grad, för de drabbade kvinnorna och deras familjer. Livskvalitén kan påverkas av oro och 

ångest, rädsla för att inte kunna få genomgå en normal graviditet och har en inverkan på 

relationer och sexuallivet. Behovet av relevant, tydlig och sakkunnig information är stort 

för att få en delaktig och trygg patient.  En specialiserad vård som besitter adekvat kunskap 

är viktigt, för att kunna understödja och främja en god livskvalitet hos den som drabbats. 

 

 

Nyckelord: Trofoblastsjukdom, oro, livskvalitet, ångest, stöd. 
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INLEDNING 
 

Att vänta barn och bilda familj är för de flesta kvinnor en tid av lycka. Att få missfall mitt i 

livet innebär för många ett hårt slag. Men att i den situationer även få information om att 

graviditet kan betyda en behandling för cancer är för de flesta något okänt. Att ha 

kännedom om dessa kvinnors upplevelser av gestational trofoblastsjukdom (GTD) är en 

viktig förutsättning inför rådgivning och stöd, både till de drabbade kvinnorna och deras 

familjer.  

 

 

BAKGRUND 
 

Den fertila kvinnan 
 

Den tidsperiod som kvinnan kan bli gravid och få barn kallas den fertila åldern. Kvinnan 

har sin fertila ålder från när menstruationen börjar menarche, till att menstruationer upphör 

menopaus. Menstruationerna följer normalt en regelbunden cykel. Fertiliteten är som störst 

när kvinnan är mellan 22–26 år. Efter 35 års åldern inträder en nedsättning av fertiliteten, 

den är inledningsvis långsam men efter 40–43 års ålder så sker en snabbare nedsättning av 

fertiliteten (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). Rodriguez (2013) definierar 

fertilitet som ett paradoxalt fenomen som inkluderar det biologiska och psykosociala jaget. 

Fertilitet kan vara en stressfaktor om graviditeten är önskad men inte kan uppnås.  

 

Missfall 

Om kvinnan förlorar graviditeten innan v 22 så räknas det som missfall och innan vecka 12 

räknas det som tidigt missfall (Borgfeldt et al., 2010). Med missfall menas att fostret stöts 

ut innan det har möjlighet att överleva utanför kvinnans kropp (White & Bouvier, 2005). 

Borgfeldt et al. (2010) konstaterar vidare att för de flesta kvinnor innebär en graviditet 

stora förändringar såväl kroppsligt som själsligen och socialt. En planerad graviditet kan 

upplevas som lycka och glad förväntan. Vid ett missfall förbyts den positiva förväntan av 

ett stort tomrum, ofta med känslor av skuld och att inte vara fullvärdig. Radford och 

Hughes (2015) har i sin studie sett att ett tidigt missfall kan vara en mycket svår upplevelse 

som inte ska underskattas. 

 

Cancer 
 

Cancer uppstår när cellens perfekta balans rubbas och cellen börjar dela sig ohämmat så 

att den till slut bildar en klump, en tumör. Tumören fortsätter att växa och bildar egna 

nya blodkärl som försörjer den med näring. En cancercell kännetecknas av att den har 

en oförmåga att dö, den delar sig oändligt, är okänslig för utifrån kommande signaler 

om att sluta växa, den stimulerar sin egen tillväxt och de flesta cancercellerna har en 

förmåga att sprida sig till andra organ via blod och lymfa. En cancercell breder ut sig på 

bekostnad av de friska cellerna och cancercellerna kan inte sköta de uppgifter som en 

frisk cell kan (Einhorn, 2016). 

 

Gynekologisk cancer 

Enligt Socialstyrelsen (2014) diagnostiserades ca 60 000 nya cancerfall i Sverige varav 

48 procent var kvinnor och av dessa kvinnor hade 2900 stycken gynekologisk cancer. 

Livmoderkroppscancer är den vanligaste formen av gynekologisk cancer och drabbar 

cirka 1400 kvinnor per år. Äggstockscancer är den näst vanliga gynekologiska cancern 

och utgör 700 fall/år. För den fertila kvinnan är livmoderhalscancer den vanligaste 
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formen av gynekologisk cancer och drabbar cirka 400 kvinnor per år. Kvinnor kan i 

samband med graviditet utveckla en malign sjukdom, så som gestational 

trofoblastsjukdom (GTD). Enligt Seckl, Sebire och Berkowitz (2010) uppstår 

gestational trofoblastsjukdom ur en rad graviditetsrelaterade tillstånd. RCC (2016) 

uppger att ungefär 145 kvinnor per år drabbas, av dessa är det drygt 12 kvinnor per år 

som utvecklar ett malignt tillstånd av sjukdomen.  

 

Gestational trofoblastsjukdom (GTD) 

 

GTD är den internationella benämningen på trofoblastsjukdomar (RCC, 2016). GTD är en 

sällsynt sjukdom och drabbar kvinnor under eller efter en graviditet. GTD är ett 

samlingsnamn för olika tillstånd allt ifrån de premaligna tillstånden komplett eller partiell 

mola till de maligna tillstånden som innefattar invasiv mola, korikarcinom och de än mera 

sällsynta fallen, placental site trophoblastic tumor [PSTT] och epithelioid trophoblastic 

tumor [ETT] (Ireson et al., 2018; RCC, 2016; Seckl et al., 2010).  

 

När sjukdomen blir kvarstående, det vill säga inte läker ut efter utrymning av livmodern 

eller efter en avslutad graviditet, räknas den som malign och antar samlingsnamnet 

Gestational Trophoblastic Neoplasm [GTN]. Gemensamt för sjukdomstillstånden är att de 

utgår från en graviditet. Det är således en sjukdomsgrupp som bara kan drabba fertila 

kvinnor, då den utgår från moderkakan. GTD beror på en abnorm celltillväxt av 

trofoblastvävnad i moderkakan. På svenska kallas sjukdomen ibland för druvbörd, Mola 

Hydatidosa [HM]. GTD kan uppstå både efter normala och patologiska graviditeter.  De 

tumörer som uppstår i samband med den graviditetsrelaterade sjukdomen innehåller därför 

genetiskt material som inte är kroppseget, då den har genetiskt material från fadern 

(Joneborg, 2005; RCC, 2016).  

 

GTD kan ha förödande konsekvenser som sträcker sig bortom diagnosen. Det är en 

livshotande sjukdom som initialt kräver kirurgisk och/eller cytostatisk behandling samt 

senareläggande av eventuell framtida graviditet (Bess & Wood, 2006). 

 

Etiologi 

En trofoblastsjukdom uppstår ur trofoblasterna, det yttre cellagret av ett embryo (Joneborg, 

2005). En mola växer snabbare och hormonproduktionen är högre än vid en normal 

graviditet. Det är tillväxten av moderkaksvävnaden och den höga hormonproduktionen 

som ger upphov till molans symtom, såsom illamående och buksmärta (Borgfeldt et al., 

2010). 

En komplett mola saknar embryo och hinnsäck. Moderkakan består bara av hyperplastiska 

trofoblastceller som gör att stora blåsor uppstår se figur 1. 

 Foto: Nikos Papadogiannakis 

Figur 1. Benign mola, på svenska kallad druvbörd på grund av utseendet med 

druvklaseliknande blåsbildning. 
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Komplett mola innehåller bara DNA från fadern, figur 2 och 3. 

 

 Bild: Ulrika Joneborg. 

Figur 2. Komplett mola hydatidosa -med en spermie.  

 

 

 Bild: Ulrika Joneborg. 

Figur 3. Komplett mola hydatiosa – med två spermier.  

 

 

En partiell mola se figur 4, innehåller ett embryo som oftast dör tidigt i graviditeten och 

som nästan alltid uppvisar typiska missbildningar. Moderkakans trofoblastceller är mindre 

uttalade och mera lokalt placerade. En partiell mola innehåller oftast en 

kromosomuppsättning från modern och två kromosomuppsättningar från fadern. 

 

 Bild: Ulrika Joneborg. 

Figur 4. Partiell mola hydatidosa.  

 

Sjukdomen är komplex då den förekommer både som invasiv- och non-invasiv mola se 

Figur 5. Vid en invasiv mola så tränger molavävnaden in i myometriet - detta kan leda till 

uterusruptur, vilket i sin tur kan leda till intraabdominell blödning. En invasiv mola kan ge 

upphov till metastaser, oftast lokala men även fjärrmetastaser. Koriokarcinom kan uppträda 

efter vilken graviditet som helst och är en högmalign tumörform.  
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Ungefär hälften av dessa fall uppstår dock efter en mola och risken för att ett 

koroikarcinom ska uppträda efter en mola är 1000 gånger större än efter en normal 

graviditet. Den här tumörtypen metastaserar snabbt till flera olika organsystem och utan 

behandling, så leder den till döden. PSTT kan uppträda efter vilken graviditet som helst 

och mera sällan efter en mola. Den är vanligen begränsad till livmodern men kan sätta 

metastaser och då blir sjukdomen svårbehandlad. PSTT är inte speciellt känslig för 

cytostatika utan den rekommenderade behandlingen är kirurgi (Joneborg, 2005; Seckl et 

al., 2010).  

 

  

 Bild: Ulrika Joneborg. 

Figur 5. Indelning av trofoblastsjukdomar. PTD = persistent trophoblastic disease = GTN 

 

 

Riskfaktorer 

GTD finns mera frekvent i Asien än Nord Amerika och Europa, detta kan bero på att det 

finns skillnader i hur sjukhusen rapporterar om sjukdomen samt att det saknas 

centralisering av den patologiska verksamheten. Incidensen av GTD har dock minskat i 

Sydkorea, något som kan bero på att de socioekonomiska förutsättningarna har förbättrats 

(Seckl et al., 2010).  

 

Andra riskfaktorer för att drabbas av en mola är låg- (≤ 20 år) eller hög (≥ 40 år) ålder och 

tidigare molagraviditeter. De flesta fall av mola är slumpmässiga dock finns det en ytterst 

ovanlig familjär variant där kvinnorna drabbas av upprepade molagraviditeter (Joneborg, 

2017). 

 

Symtom och diagnostik 

Det vanligaste symtomet vid en GTD är en vaginalblödning och kraftigt illamående som 

gör att kvinnan söker läkare (RCC, 2016).  Tillväxten av uterus kan även ge upphov till 

smärtor (Borgfeldt et.al., 2010). Om GTN uppträder efter en fullföljd graviditet kan 

kvinnan söka läkare på grund av symtom som yrsel, illamående, hosta, huvudvärk och 

allmän sjukdomskänsla (Högberg, 2013). Diagnosen GTN ställs genom 

ultraljudsundersökning av livmodern och blodprovstagning samt röntgen (RCC, 2016). 

Diagnosen bekräftas efter histopatologisk undersökning och DNA-analys (Borgfeldt et.al., 

2010). 
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Behandling, biverkningar och uppföljning 

Behandlingen av sjukdomen är beroende av vilken undergrupp som sjukdomen delas in i. 

Trots olika diagnoser är prognosen för den behandlade kvinnan god (RCC, 2016) och över 

98 procent av kvinnorna blir botade (Seckl et al., 2010; Soper, 1999). Det finns risk att 

incidensen avseende trofoblastsjukdom påverkas av underrapportering till cancerregistret 

samt av underdiagnostisering (Högberg, 2013). Siffran för molor i västvärlden är 1 fall 

/500–1000 graviditeter och partiella molor är tre gånger så vanliga som kompletta molor 

(Joneborg, 2017). 

 

Behandlingen inleds med skrapning av livmodern och efter diagnos genomförs 

röntgenundersökning för att utesluta metastaser.  Kvinnan följs upp med blodprovstagning, 

där hormonnivåerna kontrolleras med intervall, för att se att de återgår till normala värden 

(Hanna, Soper & Livasy, 2010).  
 

Hormonet som kontrolleras är Humant koriongonadotropin, pregenyl [hCG] som är ett 

hormon som produceras av placentan när en befruktning har fått fäste. Hormonet hCG kan 

mätas både i blod och i urin. GTD utsöndrar höga halter av hCG och används därför som 

tumörmarkör (Lapthorn et al., 1994).  Om molan inte försvinner efter skrapning måste 

kvinnan omgående påbörja cytostatisk behandling (Borgfeldt et al., 2010). Cirka åtta 

procent av kvinnorna som drabbas av GTD utvecklar GTN (RCC, 2016).  

 

Sjukdomen klassificeras sedan 2002 genom International Federation of Gynecology and 

Obstetrics [FIGO] riskfaktorskalan, se bilaga 2. Behandlingen baseras på klassificeringen 

av riskfaktorerna enligt ett numeriskt poängsystem (Lurain, 2010). I det nationella 

vårdprogrammet för gestationella trofoblastsjukdomar finns riktlinjer för handläggandet av 

diagnoserna. Där nationella multidisciplinära medicinska konferenser genomförs vid 

avancerade fall av sjukdomen. Okomplicerade molagraviditeter behandlas och följs upp på 

respektive kvinnoklinik. Fall av GTN handläggs på regionsjukhus eller motsvarande, med 

stöd av referensgrupp. Ultrahögriskfall centraliseras till Karolinska universitets sjukhuset 

då det rör sig endast om enstaka fall per år (RCC, 2016). 

 

FIGO-skalan används för att bedöma vilken sorts cytostatikabehandling som ska ges. 

Cytostatika kan administreras som intramuskulära injektioner eller som intravenösa 

infusioner och i förekommande fall även som intratekala injektioner. Cytostatikan ges 

enligt särskilda riktlinjer avseende kurens intervaller och antalet cykler. De vanligaste 

förekommande biverkningarna vid cytostatikabehandling är illamående, kräkningar, 

slemhinnepåverkan i hela magtarmkanalen, torra ögon, fatigue, yrsel och nedsatt 

infektionsförsvar. Vissa cytostatika ger tillfälligt håravfall (RCC, 2016). 

För diagnoserna PSTT och ETT är hysterektomi med lymfkörtelutrymning följd av 

cytostatikabehandling rekommenderad behandlingsmetod då dessa diagnoser är relativ 

terapiresistenta och har en benägenhet att spridas till lymfkörtlar (Lurain, 2011). 

 

Efter att hCG-värdet normaliserats och cytostatikabehandlingen är avslutad ska hCG-nivån 

följas med regelbundenhet. hCG-värdet anger hur många behandlingar som ska ges något 

som kan öka på kvinnans stress då behandlingstiden från start är oviss. Provtagning samt 

resultatet av hCG-analyserna är en markör för behandlingsresultatet och kan ibland 

indikera terapibyte (RCC, 2016). Risken för återfall inom det första året är tre procent, 

därefter är risken mycket låg. Fysiska undersökningar och även röntgen sker ett par gånger 

det första året. Under behandlingen och ett år efter att behandlingen är avslutad, ska 

kvinnan inte bli gravid och bör därför använda tillförlitlig preventivmetod. Vid 

nästföljande graviditet genomförs ett tidigt ultraljud för att säkerställa att graviditeten är 

normal.  
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De flesta kvinnor återfår normal äggstocksfunktion efter genomgången 

cytostatikabehandling och normal fertilitet. Ingen ökning av missfall, medfödda 

missbildningar eller risk för att få ett dödfött barn har kunnat påvisas (Lurain, 2011).  

 

För kvinnor som behandlas med cytostatika är viktigt att de kan lita på att cytostatikan är 

effektiv och att de känner förtroende för den medicinska vården som ges samt att vården är 

baserad på senaste forskning (Ekwall, Ternestedt, Sorbe & Hällgren Graneheim, 2010). 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

 

Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. Det innefattar både 

det vetenskapliga området och det patientnära arbetet, vilket ger ett helhetsperspektiv på 

patientens situation. Helhetsperspektivet innefattar kunskap om olika problem som till 

exempel kommunikationsbrist, nutrition, smärta, sömn och vila samt psykosociala faktorer. 

Sjuksköterskans arbete ska formas av ett etiskt förhållningssätt där omvårdnaden 

förutsätter respekt för mänskliga rättigheter, värderingar, tro, vanor, integritet, 

självbestämmande och värdighet. Bedömningen, planeringen, genomförandet och 

utvärderingen av vården ska ske i samverkan med patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a; International Council of Nursing [ICN], 2017). 

 

I kompetensbeskrivning för onkologisjuksköterska (SSF, 2017b) beskrivs att 

specialistsjuksköterskan ska kunna ge adekvat information både till patienten och dess 

närstående och eventuella minderåriga barn utefter deras specifika behov. Dessutom ska 

specialistsjuksköterskan främja patientens egna resurser att kunna hantera sin situation och 

kunna leda patienten genom behandling och tiden efter. 

 

En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är personcentrerad vård (McCane & 

McCormach 2013).  Personcentrerad vård innebär att sjukvården tar hänsyn till patientens 

unika perspektiv. Det innebär att hela personen ska synliggöras och både andliga, sociala, 

fysiska och psykiska behov ska tillgodoses. Att personen blir sedd och förstådd som en 

unik individ med individuella behov (SSF, 2016).  

 

Vården ska främja hälsa för patienten och identifiera hinder samt skapa förutsättningar för 

kontinuitet i vårdkedjan, så att patientens behov och rättigheter kan tillgodoses (Svensk 

sjuksköterske-förening, 2017). Den legitimerade sjuksköterskan ska arbeta i enlighet med 

Hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30). Där anges i 3 kap. 1 § att en god hälsa 

och vård på lika villkor är målet för hälso-och sjukvården. Vården ges med respekt för 

människors lika värde och med värdighet. Företräde till vården ges till den som har störst 

behov.  

 

I hälso- och sjukvårdslagen kap. 5 § 7 poängteras barnets särställning genom att hänsyn 

skall tas till barns behov av information och stöd när en förälder har en allvarlig fysisk 

sjukdom (SFS, 2017:30).  Enligt Patientlagen har patienten rätt att få information om sitt 

hälsotillstånd, vård och behandlingsförlopp, biverkningar och komplikationer, 

behandlingsalternativ och eftervård (SFS, 2014:821). 

 

Ferell och Coyle (2008) menar att sjuksköterskor kan lindra en patients lidande genom att 

bara vara närvarande. De menar också att sjuksköterskan hjälper patienter att återfå 

kontrollen under sjukdomstiden. Sjuksköterskan blir patientens förtrogna genom att ge 

kompetent omvårdnad både vad det gäller att ge smärtlindring och lindring för andra 

symtom, men även genom att lindra fysiska problem reducerar de psykologiska, sociala 
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och själsliga kriser. Genom att lyssna på patienten kan sjuksköterskan hjälpa patienten att 

förflytta sig från ett stillatigande lidande till att kunna sätta ord på den känslomässiga 

krisen som de drabbats av. Sjuksköterskan kan hjälpa till att lindra krisen och få patienten 

att känna sig hel igen bara genom mänsklig kontakt.  

 

Att få en kontaktsjuksköterska/motsvarande så tidigt som möjligt är viktigt för 

kompletterande informationssamtal samt samordning av behandlingar, återbesök och vid 

behov hjälp från kringspecialiteter som kurator, dietist och sjukgymnast. Vid dessa samtal 

ges en möjlighet för kontaktsjuksköterskan att fånga upp eventuella behandlings - 

biverkningar samt kvinnans psykiska tillstånd. Under fortsatt rådgivning ges stöd och 

information kring kvinnans egenvård, där lättare fysisk aktivitet är en viktig del för hennes 

välbefinnande. Regelbundna kontakter med kontaktsjuksköterskan efter givna 

behandlingar ger kvinnorna en trygghet och skapar möjlighet att inleda samtal om oro och 

ängslan, likaväl som att kunna ge hopp och struktur inför framtiden (RCC, 2016). 

 

Som en väsentlig del av hälso- och sjukvårdsteamet har sjuksköterskan en unik stödjande 

roll och kan därmed hjälpa till med att hitta lämpliga copingstrategier. Strategier som kan 

bidra till att den drabbade kan navigera sig ur den kris som kan uppstå genom sjukdom 

(Bess & Wood, 2006). Monchek och Wiedaseck (2012) skriver att, om sjuksköterskan är 

insatt i diagnosen och dess symtom så kan hon ge ett känslomässigt stöd för kvinnan under 

sjukdomstiden. Den drabbade kvinnan ställs inför flera situationer när hon får diagnosen 

GTD och hon måste snabbt sätta sig in i nya begrepp (Borgfeldt et al., 2010). 

 

Enligt Wijk (2010) spelar sjuksköterskan en viktig roll för att stödja till ökad livskvalitet. 

Det är viktigt att sjuksköterskan kommer ihåg att livskvalitet är individuell och utgör 

grunden för personcentrerad omvårdnad och hur vården på så sätt kan ge känslan av god 

livskvalitet. Radford och Hughes (2015) och Wenzel et al. (2004) beskriver att vid ett 

missfall så är det viktigt att vårdpersonalen visar förståelse och empati så att relevant 

information kan erbjudas, så att kvinnorna kan hantera förlusten av en tidig graviditet. 

  

Livskvalitet 

 

Socialstyrelsen skriver att begreppet hälsorelaterad livskvalitet innebär en 

mångdimensionell beskrivning av hälsan som innefattar fysiska, psykiska och sociala 

aspekter såväl som generellt välbefinnande (SOSFS 2005:12). Världshälsoorganisationen 

[WHO] definierar livskvalitet som individens uppfattning av sin situation utifrån det 

kultur- och värdesammanhang som hon befinner sig i samt i relation till individens 

personliga mål, normer, förväntningar och intressen. Livskvalitet är ett stort begrepp som 

påverkas av individens fysiska hälsa, psykologiska tillstånd, dess grad av oberoende och 

sociala förhållanden samt relationerna till viktiga händelser i livsmiljön (WHO, 1997). 

 

Rustøn (2003) skriver att livskvalitet definieras på olika sätt men gemensamt är att 

individens känslor och känslan av tillfredsställelse är i fokus. Begreppet livskvalitet är 

alltid flerdimensionellt och subjektivt. Individer hanterar kriser och sjukdom på olika sätt 

och att olika reaktioner beror på faktorer som erfarenhet, fysisk och psykisk hälsa samt 

personliga åsikter. 

 

Kris 

En krisreaktion följer fyra faser. Chock som leder till mekaniskt handlande och 

känslomässig stumhet, nedsatt förmåga att bearbeta information och förklaringar. 

Reaktionsfas beskrivs som fasen där känslorna inte kan isoleras från medvetandet, vilket 

kan ta sig uttryck som längtan, bitterhet, rastlöshet, irritabilitet och en avvisande attityd 
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mot kontakter. Bearbetningsfas där coping används för problemlösning och hantering av 

känslor. Det kan innebära att söka stöd och tröst hos andra men även praktiska åtgärder 

som kan påverka eller förändra situationen. Den emotionella delen kan komma till utryck 

genom samtal med närstående eller vårdpersonal och den intellektuella delen kan innebära 

genomarbetning av förlusten och omständigheterna kring denna. Nyorienteringsfasen varar 

livet ut och traumat finns som ett minne men som inte behöver hindra aktiviteter eller 

engagemang i andra personer (Ottosson & Ottosson, 2007) 

 

Copingstrategier 

Copingstrategier är de beteenden och tankar som en människa tar till i syfte att kunna 

hantera en stressfylld situation och kan vara antingen probleminriktade eller emotionellt 

inriktade. Människor reagerar med stor variation på psykiska trauman. Personligheten 

spelar stor roll vid stressreaktioner och den robusta personligheten kontra den sårbara 

personligheten klarar av att hantera olika nivåer av stress. Kvinnor har ökad risk, i 

förhållande till män, för att utveckla stressrelaterade tillstånd. Även obearbetade tidigare 

trauman spelar roll och ökar sårbarheten (Ottoson & Ottosson, 2007). 

 

Partnern  

Forskning har visat att män känner sig skyldiga för att ha orsakat molagraviditeten där 

faktorer som mannens del i befruktningen och den individuella genetiska påverkan spelar 

roll. Männens känslomässiga påverkan var relaterat till oro och rädsla, ledsnad och 

depression samt känsla av skuld. En del män var förtvivlade över sexlivet med partnern 

och kände spänningar i relationen. Oron rörde en känsla av frustration tillsammans med 

känslan av att inte ha kontroll över sin egen fertilitet Speciellt tydligt var det hos de män 

som tidigare inte hade barn, då de kände oro över att kanske aldrig kunna få barn och att de 

var oroade över sin partners välmående. De män som hade barn sedan tidigare hade en 

bättre sexuell funktion (Quinlivan, Ung & Petersen, 2011). 

 

 

Problemformulering 

Gruppen GTD-sjukdomar kan drabba kvinnor under och efter graviditet, som påverkar 

både patienten och deras familjer.  Det är en livshotande sjukdom som kräver behandling 

och senareläggande av eventuell framtida graviditet, detta kan komma att medföra 

påverkan på livskvalitén. GTD är en sällan förekommande sjukdom som fordrar specifika 

kunskaper hos vårdpersonalen något som behöver belysas för att på sikt ge värdefulla 

insikter för att kunna utveckla omvårdnadsarbetet.  

 

SYFTE  

 

Syftet var att undersöka kvinnors upplevelse efter att ha drabbats av gestational trofoblast- 

sjukdom och faktorer som påverkar deras livskvalitet. 

 

METOD 

 

Studien gjordes genom en litteraturöversikt. Syftet med den valda metoden var att få en 

sammanfattning av befintligt kunskapsläge inom valt område. Det innebär att ta del av 

senaste forskning, granskning av vetenskapliga artiklar och en sammanställning av den 

forskning som gjorts inom ämnet. En litteraturöversikt innebär ett sökande, analyserande 

och en kritisk granskning av vetenskapliga artiklar. Både kvantitativ och kvalitativ 

forskning kan vara relevant i en litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2013).  
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Urval 

 

Inklusionskriterierna var vetenskapliga originalartiklar skulle vara skrivna på svenska, 

engelska eller tyska samt peer-reviewed, vilket innebär att artiklarna har blivit granskade 

av oberoende experter innan publikation (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011).  Artiklarna 

som inkluderades skulle innehålla abstrakt och var tillgängliga i fulltext. Artiklarna skulle 

vara skrivna mellan åren 2007–2018. Någon geografisk avgränsning gjordes inte. 

Exklusionskriterie var reviewartiklar, artiklar som publicerats före år 2007, med ett 

undantag. De artiklar som inte motsvarade studiens syfte, valdes bort. 

 

Datainsamling 
 

Artikelsökningen genomfördes i tre olika databaser. Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Litterature [CINAHL], Public/ publisher Medline [PubMed] samt PsycINFO 

användes med relevanta sök- och ämnesord. Databasen CINAHL innehåller framför allt 

material från det vårdvetenskapliga området, PubMed innehåller framför allt material från 

medicinsk vetenskapen och PsycINFO innehåller artiklar inom beteendevetenskap och 

psykologi. 

 

Vid sökning i PubMed användes indexord Medical Subject Headings [MeSH]-termer som 

kombineras med olika sökord, search builder (Kristensson, 2014). Boolesk söklogik 

användes, då den tekniken används för att markera hur de olika sökorden ska kombineras.  

De tre mest grundläggande sök-operatorerna AND, OR och NOT är de ord som användes i 

detta arbete (Östlundh, 2017).  I CINAHL användes subject heading lists som sökindex. De 

olika databaserna kräver olika sökord och avgränsningar beroende på hur de är 

konstruerade, vilket betyder att varje sökväg och varje databas har sin egen sökstrategi 

(Kristensson, 2014). Först gjordes en sökning på enstaka sökord som omvårdnad, 

trofoblastsjukdom och stöd, men som inte gav relevanta träffar. De sökord som gav flest 

träffar var ʻtrofoblastsjukdomʼ, ʻoroʼ, ʻlivskvalitetʼ, ʻanpassningʼ, ʻpsykologiskʼ, ʻångestʼ, 

ʻstödʼ och ʻ druvbörd’ dessa sökord är översatta till engelska genom användandet av 

Svensk MeSH till   ʻtrophoblastic diseaseʼ, ʻpsychologicalʼ, ʻanxietyʼ, ʻquality of lifeʼ, 

ʻadaptationʼ. ʻsupportʼ, ʻmolar pregnancyʼ. De artiklar vars titel överensstämde med ämnet 

valdes ut och dess abstrakt lästes. De artiklar som inte motsvarade syftet valdes bort. Den 

sökning som gav många träffar, där läste författarna rubrikerna till dess att femton artiklar 

som verkade överensstämma med syftet uppnåtts.  

Sökningen expanderades med hjälp av nyckelord som framkom i artiklar från den första 

sökningen. Sammanställningen gjordes utifrån både kvantitativa och kvalitativa 

vetenskapliga artiklar inom problemområdet. Manuell sökning av artiklar, så kallad 

snowballing, har använts för att finna ny litteratur med hjälp av referenslistor (Kristensson, 

2014). Då ämnet belystes både från ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv gavs en mer 

övergripande bild av problemområdet (Polit & Beck, 2014). Datainsamlingen skedde den 

19 januari 2018 och resultatet presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Resultat från artikelsökningen 

 

 

Manuell sökning gjordes i review-artiklarnas referenslista. Efter den manuella sökningen 

inkluderades en artikel av Stafford (2011).  

Dataanalys 

 

När de vetenskapliga artiklarna var insamlade, lästes de återigen i sin helhet av båda 

författarna ett flertal gånger för att undvika missförstånd och felaktiga översättningar.  

Databas Sökord och 

sökordskombinationer 

Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

180119 

 

Psychology or quality of life 

or adaptation, psychological 

or anxiety AND MM 

“Trophoblastic 

Neoplasms”)  

OR “trophoblastic 

neoplasms” OR (MM 

“Gestational Trophoblastic 

Neoplasms”) OR (MH 

“Hydatidiform Mole”) OR 

“molar pregnancy” 

Publiceringsdatum 

20070101-20161331 

Engelskspråkig 

Peer Reviewed. 

12 12 12 7 

PubMed 

180119 

 

Hydratidiform Mole/nursing 

OR Hydratidiform 

Mole/physiology OR 

Hydratiditform 

Mole/prevention and control 

OR Hydratidiform 

Mole/psychology OR 

Hydratidiform 

Mole/rehabilitation  

Published in the last 10 years; 

Danish; English; German; 

Norwegian 

 

 

171 

 

 

 

 

15 5 4 

PsycINFO 

180119 

Gestational trophoblastic 

disease 

7 3 3 2 

Summa 

 

 

    13 
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Författarna gjorde enskilda understrykningar och anteckningar som därefter diskuterades 

gemensamt. Under bearbetningens gång framkom fem kategorier, som presenteras i 

resultatet.  

Med hjälp av bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering granskades och 

analyserades artiklarna (bilaga 3) utformad av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Resultatet av artikelgranskingen presenteras i en 

matris (bilaga 4). 

Forskningsetiska överväganden 

 

I litteraturstudien ingår artiklar som var etiskt godkända av etiska kommittéer och det fanns 

informerat samtycke. Forskningsetik innebär dels att människovärdesprincipen respekteras, 

och dels för att forskningens anseende och allmänhetens förtroende för utbildning och 

forskning skyddas (Henricson, 2012). 

 

En viktig punkt inom forskningen är att den ska vara objektiv och värderingsfri 

(Helgesson, 2006). Författarna har under detta arbete strävat efter att förhålla sig neutrala 

och medvetna om vår förförståelse. Kristensson (2014) skriver att även vid en 

litteraturgranskning så behöver ställning tas till forskningsetiska frågeställningar. I 

uppsatsen redovisas resultat på de artiklar som ingår i matrisen. Detta för att följa 

forskningsetiska principer. Forskningsetiska principer innebär även god forskningssed som 

bland annat betonar att fusk och ohederlighet inte är tillåtet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras med stöd av de fem kategorierna som fram kom under dataanalysen. 

Rubrikerna är; Psykisk hälsa, Fysisk påverkan, Relationer och sexualitet, Graviditet och 

barn samt Information och stöd. 

 

Psykisk hälsa 

 

Rädsla, oro och depression 

Rädsla, oro, depression och låg självkänsla befanns vara det gemensamma uttrycket för 

kvinnor med GTN. Graden av oro och ångest rörde sig ifrån tillfällig nedstämdhet till en 

diagnostiserad depression (Petersen, Ung, Holland & Quinlivan, 2005).  

 

Kvinnorna i de kvalitativa studierna associerade ofta sin låga sinnesstämning genom att 

använda termer som ledsenhet, hopplöshet, sorg och en känsla av att vara värdelös (Singh 

et al., 2017; Stafford, 2015). I Petersen et al. (2005) studie fann forskarna att förlusten av 

ett barn genom GTN, var den största orsaken till depression. Även efter att ha genomgått 

cytostatikabehandlingen stannade de här känslorna kvar hos en del av kvinnorna. För andra 

så blev det ett ledsamt minne och en ledsam episod i deras liv – vilket ibland kunde 

innebära att depressiva symtom förblev odiagnostiserade under lång tid. 

 

Di Mattei et al. (2014) fann en signifikant skillnad i graden av depression mellan de 

kvinnorna som diagnostiserats med HM och de kvinnor som fått diagnosen GTN, där den 

sistnämnda gruppen visade högre grad av depression. Kvinnorna som fått diagnosen GTN 

hade alla fått cytostatikabehandling, något som kvinnorna med HM ej behövt genomgå. 

Det fanns ett samband mellan oro och depression så till vida att de kvinnor som 

rapporterade större oro också rapporterade högre grad av depression. Den största 

skillnaden fanns mellan yngre och äldre kvinnor. 
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Di Mattei et al. (2015) fann att huvuddelen av kvinnorna skattade att de inte hade någon 

högre grad av depression dock fann de i undersökningen att drygt 16 procent av kvinnorna 

led av svår depression. 

Stafford, McNally, Gibson och Judd (2011) såg att flera kvinnor led av oro och depression 

som föranledde någon intervention. Sjutton procent fick behandling i form av 

psykofarmaka och /eller psykoterapi. 

Di Mattei et al. (2016) såg att kvinnorna rapporterade att sjukdomen medförde negativa 

känslor men att de kände förtroende för behandlingens effektivitet samtidigt som rädsla för 

cytostatikabehandling och dess eventuella biverkningar fanns. 

Livskvalitet 

Ferriera et al. (2009) studie av livskvalitet bland kvinnor, som antingen var i 

behandlingsfasen av sjukdomen eller i uppföljningsfasen, visade att den andel av kvinnor 

som skattade sin livskvalitet som god eller mycket god var ungefär lika stor som den andel 

som skattade sin livskvalitet som dålig eller mycket dålig. Knappt en femtedel skattade sin 

livskvalitet till varken bra eller dålig. Fyrtiotre procent var nöjda med sitt hälsotillstånd, 32 

procent var missnöjda eller mycket missnöjda och 25 procent var varken nöjda eller 

missnöjda. 

 

Livskvalitet undersöktes bland kvinnor som hade genomgått behandling och var i sin 

uppföljningsperiod. Fysisk och psykisk hälsa mättes och en mindre påverkan på den 

fysiska hälsan kunde ses men den psykiska hälsan var samma som för övrig population 

(Leenharattanarak & Lertkhachonsuck, 2014).  

 

Lok, Donker, Calff, Massuger och Ansink (2011) jämförde hur kvinnorna upplevde 

veckovis- respektive månadsvisuppföljning av sjukdomen genom blodprovstagning.  Vid 

veckovis uppföljning upplevde 50 procent att de kände oro inför provtagningen, 

motsvarande siffra för månadsvisuppföljning var 29 procent. Tre procent av de som följdes 

veckovis kände sig inte oroliga inför provtagningen motsvarande siffra för 

månadsvisuppföljning var 18 procent. Många patienter upplevde osäkerhet och oro i 

samband med blodprovstagning trots att det samtidigt gav en försäkran om att det var bra.  

Behandlingen och uppföljningstiden upplevdes som utdragen och känslomässigt svår. 

Uppföljningstiden var en konstant påminnelse om diagnosen (Stafford, 2015). 

 

Utbildningsnivå  

Cagayan och Llarena (2010) konstaterade att det förelåg en signifikant positiv korrelation 

mellan utbildningsnivå och fysiskt välmående. Yngre kvinnor hade bättre fysisk funktion 

och det förelåg en negativ korrelation mellan svårighetsgraden av GTN och kvinnans hälsa 

i allmänhet. Åldern och utbildningsnivån hos kvinnan hade, tillsammans med vilken typ av 

behandling som krävdes, betydelse för patientens livskvalitet.  

 

Resultatet visade att kvinnor med lägre utbildningsnivå, ingen högskole- eller 

universitetsutbildning, i högre grad led av depression. En del av dessa kvinnor hade även 

erhållit behandling för depression och oro under sin GTD behandling Högre nivåer av 

depression och oro var signifikant associerat med en sämre relation och de kvinnor som var 

ensamstående var särskilt utsatta (Stafford et al., 2011). 
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Fysisk påverkan 

 

Singh et al. (2017) som i sin kvalitativa studie intervjuade kvinnor, som alla fått mycket 

cytostatika, om behandlingens påverkan på livskvalité. Kvinnorna rapporterade fysiska 

symtom som i olika grad drabbade dem. De vanligaste biverkningarna som uppkommer 

vid behandlingen är kraftig diarré, kräkningar, illamående, fatigue, sår i munnen och 

svårighet att äta. Di Mattei et al. (2016) fann att kvinnor rapporterade symtom som trötthet, 

illamående och kraftlöshet. 

 

  

Relationer och sexualitet  

 

Resultatet i en av artiklarna visar att en del av kvinnorna upplevde sexuella problem och att 

de efter diagnosen hade sex mera sällan. Detta var allmängiltigt oavsett diagnos HM eller 

GTN. De kvinnor som upplevde sexuella problem hade även större grad av missnöje i sin 

relation. Trots detta stannade den absoluta majoriteten var kvar i samma relation som innan 

diagnosen och de flesta kvinnorna fann att de hade bra stöd av sin partner (Stafford et al., 

2011). Många av kvinnorna tyckte att diagnosen hade en påtaglig negativ inverkan på 

sexlivet (Stafford et al., 2011; Petersen et al., 2005; Cagayan, 2008).  

 

Nästan två tredjedelar av kvinnorna beskriver att sjukdomen har påverkat relationen till 

partnern negativt och den vanligaste orsaken är oro för ekonomin och därefter oro för 

hälsotillståndet. Många kvinnor beskriver att sexualiteten har påverkats negativt, och den 

vanligaste orsaken, är att kvinnan fortfarande är orolig för sin hälsa och för att inte bli 

frisk. De kvinnor som hade sin livmoder kvar, var även oroliga för att bli gravida tidigare 

än vad som rekommenderas. Detta trots att oralt preventivmedel användes, denna oro 

påverkade deras sexualitet negativt. Majoriteten av kvinnor med GTN rapporterade en eller 

flera sexuella problem efter diagnos och behandling. Flertalet kvinnor rapporterade 

minskad lust och minskat intresse. Många kvinnor hade svårt att nå orgasm och ansåg att 

de var frigida. Det vanligaste problemet för de kvinnor som hade behandlats med 

cytostatika var minskad lubrikation och samlagssmärtor (Cagayan, 2008). 

 

Stafford et al. (2011) fann att en fjärdedel av de kvinnor som behandlats för GTD upplevde 

negativ påverkan på sin sexualitet, majoriteten av dessa kvinnor behandlades för GTN. 

Den absoluta majoriteten var kvar i samma relation som innan GTD diagnosen.  

 

Cagayan (2008); Stafford et al. (2011) fann att de flesta kvinnor kände att de hade bra stöd 

av sin partner, dessutom ansåg en del av kvinnorna att deras relation till partnern totalt sätt 

hade stärkts. 

 

 

Graviditet och barn 

 

Petersen et al. (2005) fann att kvinnorna upplevde omfattande känslor av besvikelse, 

förlorade förhoppningar och hopplöshet över att ha förlorat en graviditet och ett förväntat 

barn. För en del kvinnor representerade förlusten av graviditeten en känsla av 

misslyckande och att målet att bli mamma var förlorat och det medförde även låg 

självkänsla. Kvinnorna upplevde rädsla för risken för återfall i nästföljande graviditet, 

återfall av sjukdomen och rädsla för att inte kunna bli gravid igen.  
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Di Mattei et al. (2014) och Di Mattei et al. (2015) fann i båda sina studier att rädslan för att 

inte få uppleva föräldraskap varierade med åldern. De yngre kvinnorna led i högre grad av 

stress inför risken att inte få uppleva föräldraskapet och de var också i högre utsträckning 

oroade över sin relation med sin partner. Föräldraskapsfrågan skiljde sig även mellan de 

kvinnor som redan hade barn och de kvinnor som inte hade barn sedan tidigare, där den 

sistnämnda gruppen visade större oro. Även i dessa undersökningar kunde de inte se något 

samband mellan infertilitetsstress, oro och depression och tiden som förflutit sedan 

diagnosen.  

 

Ferriera et al. (2009) fann att de kvinnor som redan hade barn uttryckte mindre påverkan på 

sin livskvalitet. De kvinnor som hade en stark barnönskan visade signifikant högre värden 

beträffande påverkan på psykisk hälsa och fysisk hälsa. Leenharattanarak och 

Lertkhachonsuck (2014) fann att patienter med stark barnönskan hade upplevde sämre 

livskvalitet. 

 

Stafford och Judd (2011) fann i sin undersökning om kvinnornas kunskap rörande fertilitet 

efter sjukdomen, att sexton procent av kvinnorna trodde att sjukdomen skulle påverka 

deras fertilitet. Trettio procent ville inte försöka få flera barn och 57 procent ifrågasatte sin 

förmåga att få friska barn. Trots detta hade 63 procent av kvinnorna fått minst ett friskt 

barn efter diagnosen. För 46 procent blev önskan om att få en bebis än mera viktig efter 

diagnosen GTD.  

 

Trots att det fanns tveksamheter om en ny graviditet var det bara åtta procent som uteslöt 

ny graviditet. De som blev gravida igen var oroliga fram till första ultraljudet, då det kunde 

konstaterats om graviditeten var normal (Lok et al., 2011). 

 

I Stafford (2015) kvalitativa studie uttryckte många av kvinnorna betydelsen av att ha 

genomgått en normal graviditet tidigare och den positiva påverkan som det innebar att 

redan ha ett barn. 

De som redan hade barn hade bättre livskvalitet och mindre oro. De kände sig även mera 

motiverade att genomgå behandling. Cytostatikabehandling hade dock en negativ verkan 

på livskvaliteten (Petersen et al., 2005). 

Alla patienter kände oro över hur behandlingen påverkade barnen och familjen. Vissa 

beskrev hur barnen uttryckte sin oro genom att bli mer behövande, klängiga eller känsliga. 

Att inte finnas där för sina barn under behandlingen utgjorde stor oro förkvinnorna. (Singh 

et al., 2017).   

 

Petersen (2005) visar i sin undersökning att rekommendationen att avstå från ny graviditet 

under det första året påverkade, i hög grad, de kvinnor som hade stark barnönskan. 
Kvinnorna kände samtidigt oro över att bli gravida igen eftersom det framkallade minnen 

från det tidigare missfallet. På grund av detta så var det svårt att balansera önskan att 

snabbt bli gravid på nytt, med den rekommenderade tiden av väntan med en ny graviditet. 

Den rekommenderade väntan med att starta en ny graviditet upplevdes som besvärande. 

Detta var särskilt besvärande för de kvinnor som närmade sig slutet på sin fruktbara ålder.  
 

Information och stöd 

 

Familj och närstående 

I Singh et al. (2017) studie så spelade familj, partner och vänner en viktig stödjande roll. 

Det gällde i synnerhet för att försäkra sig om att tidigare barn blev ordentligt 
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omhändertagna när kvinnan själv inte var i stånd att göra det på grund av behandling och 

biverkningar. 

 

Petersen et al. (2005) visade att de kvinnor som sedan tidigare hade barn kände både 

motivation och vilja att genomgå behandling och kunde finna sätt att nyorientera sig efter 

en molagraviditet. Att redan tidigare ha barn minskade sorgen av att ha förlorat en 

förväntad bebis. De kvinnor som genomgick en normal graviditet efter sjukdom kände 

både att de hade uppnått något och en känsla av tacksamhet. Singh et al. (2017) fann att 

praktiskt stöd av partner eller andra familjemedlemmar var en stor trygghet.  Dock var det 

en patient som tyckte att maken inte levde upp till det då han trodde att allt skulle vara som 

förut då hon kom hem. 

 

Stafford (2015) fann i sin forskning att de flesta kvinnor kände att de hade gott stöd från 

sin familj. Att vara sysselsatt med jobb, studier eller tidigare barn angavs som en god 

copingstrategi. Kvinnorna gav också exempel negativa copingstrategier, så som ökat 

alkoholintag, rökning och att de tröståt. Det senare resulterade i viktuppgång och negativ 

kroppsuppfattning.  

  

Stödgrupper och internet 

Kvinnorna sökte hjälp från supportgrupper för att få information och på så sätt få större 

förståelse för sin sjukdom. Genom dessa grupper kände kvinnorna stöd och trygghet då de 

kunde få kunskap från andra som också genomgått likande upplevelser. En del kvinnor i 

studien föredrog enskilt stöd och kände sig stressade av tanken på att dela sina upplevelser 

med andra kvinnor. För en del kvinnor blev supportgrupperna något som förstärkte de 

negativa känslorna (Petersen et al., 2005). 

 

Nitecki, Berkowitz, Elias, Goldstein och Horowitz (2018) har analyserat elektroniskt 

inskickade frågor från hela världen, till ett sjukhus från både patienter och 

sjukvårdspersonal. De flesta frågor som kom från sjukvården handlade om 

cytostatikaregimer eller andra behandlingsregimer. Därefter följde frågor angående 

längden på monitoreringen av hCG värdet. Patienternas frågor rörde sig oftast om hur 

länge monitoreringen av hCG värdet skull fortgå. Mer än hälften av alla frågor från 

patienterna handlade om framtida graviditeter och när det är säkert att försöka bli gravid 

igen efter HM eller GTN. 

 

Nästan samtliga i Stafford (2015) kvalitativa forskning ansåg att informationssökande på 

internet, där de kunnat ta del av andra kvinnors erfarenheter av sjukdomen, hade varit 

värdefullt. 

 

Hälso- och sjukvård 

Resultatet visade att majoriteten av kvinnorna kände att de alltid eller för det mesta kunde 

nå sin läkare om de hade frågor. En stor del av dessa kvinnor hade dessutom möjligheten 

att nå sin läkare direkt över telefon. Trots att de flesta kvinnorna träffade samma läkare 

genom hela behandlingen och uppföljningsperioden så var det endast en tredjedel som 

kände sig välinformerade och visste exakt vad som skulle hända rörande behandling och 

uppföljning av sjukdomen.  Dock upplevde en del av kvinnorna att de var dåligt 

informerade och att de inte hade en aning om vad som skulle ske. Majoriteten var nöjda 

med sin läkares kunskaper men beskrev att det psykologiska stödet inte var tillräckligt 

(Lok et al., 2011). 

  

Petersen et al. (2005) fann i sin forskning att kvinnorna upplevde att de till stor del 

lämnades ensamma med frågor som rörde hur och varför detta hände. Kvinnorna upplevde 
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att de fått olika information om sin sjukdom som i sin tur ledde till mera generell ångest 

och att de förlorade kontrollen över sin egna situation. De fann också att de kvinnor som 

fick sin information av en specialist var i allmänhet nöjda med informationen om 

sjukdomen, medan de kvinnor som fick sin information av en allmänläkare var mindre 

nöjda. Några kvinnor påtalade att deras läkare öppet erkänt att de inte alls var insatta i 

diagnosen.  

 

Forskarna fann att en del kvinnor var missnöjda med hur både diagnos och etiologin 

förklarades och dessutom så saknade en del kvinnor helt förtroende för vårdpersonalen. I 

allmänhet befanns kunskapsnivån hos vårdpersonalen vara otillräcklig och av dålig 

kvalitet. De ansåg även att flertalet läkare hade dålig förståelse för diagnosen och de 

svårigheter som sjukdomen kunde föra med sig. Att erhålla upprepad information ansågs 

vara av stor vikt (Stafford, 2015).  

 

Stafford och Judd (2011) undersökte vad kvinnorna ansåg vara orsaken till att de drabbats 

av GTD. Kvinnorna angav ödet eller otur som den största orsaken till sjukdomen, följt av 

ärftlighet och kromosomavvikelse. Alla kvinnor som fick genomgå cytostatisk behandling 

förstod nyttan därav, 85 procent uppfattade att behandlingen skulle vara framgångsrik och 

70 procent kunde namnge den cytostatika som de behandlades med. 

 

Cagayan (2008) beskriver att när kvinnorna fick information och möjlighet att tala om de 

sexuella problem som behandlingen och uppföljningsperioden kunde medföra, tyckte 

nästan alla kvinnor att de lättare kunde ta upp ämnet med sin partner. Hälften av kvinnorna 

kunde prata öppet med sin behandlande läkare och sjuksköterska om sexuella problem, 

eftersom de hade fått kunskap om att behandlingen kunde ge sexuella problem.  

Stafford (2015) visar i sin forskning att det saknades förståelse för den inverkan diagnosen 

hade på partnern. Då männen handskades med både förlusten av en graviditet och med 

oron för kvinnan.  

 

Uppföljningstiden upplevdes också som en konstant påminnelse om diagnosen och fick 

paren att återuppleva diagnosen gång efter annan. Det ledde till att den känslomässiga 

läkningen försenades (Lok et al., 2011). 

 

I Singh et al. (2016) studie framkommer det att specialistcenter är värdefullt för 

patienterna. Förtroendet byggdes upp genom att patienterna hade en regelbunden kontakt 

med samma vårdpersonal och kände sig trygga med personalens specialistkunskaper.  

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Datainsamlingen inleddes med en bred litteratursökning för att se om det fanns tillräckligt 

med aktuella vetenskapliga artiklar och för att få bredd och uppslag om uppsatsens ämne 

(Östlundh, 2017). Författarna tog hjälp av bibliotekarie på Karolinska universitetssjukhuset 

i Solna med artikelsökningen. Att ta hjälp av en person, med relevant utbildning, för att 

söka artiklar kan ses som en styrka i arbetet eftersom författarna skriver sin första 

kandidatuppsats och inte har någon vana att utföra artikelsökning. 

 

Urvalet av sökorden gjordes för att få fram största möjliga mängd med artiklar för det 

valda syftet. Sökorden innefattar i sin vidaste mening livskvalitet i samband med (GTD). 
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Det kan finnas sökord som möjligtvis hade gjort skillnad i resultatet för sökningen men 

som författarna inte har uppmärksammat. 

 

Sökning av artiklar för det syftet gav en ringa mängd träffar och flera av dem var äldre än 

10 år. Forskningen ska vara aktuell, då vetenskap är en färskvara (Östlundh, 2017).  

Diagnosen GTN är väl beforskat på medicinsk nivå men på omvårdnadsnivå befanns 

ämnet inte vara tillräckligt undersökt för en kandidatuppsats med det syftet. En kvalitativ 

studie hade kunnat genomföras för att ge värdefull substans och information om 

kvinnornas behov av stöd från sjukvården, då det drabbats av GTD. Dock var detta inget 

som rekommenderades från skolan, som istället förordade en litteraturstudie. Därför 

bestämde författarna att syftet för den här litteraturstudien var att undersöka kvinnors 

upplevelse efter att ha drabbats av GTD och faktorer som påverkar deras livskvalitet. 

 

Artikelsökningen skedde i tre databaser, PubMed, CINAHL och PsycINFO eftersom 

endast en databas inte gav tillräckligt med relevanta sökträffar. De 14 artiklarna som valdes 

till resultatdelen har publicerats i vetenskapliga tidskrifter mellan år 2007–2018 med ett 

undantag för en forskningsstudie som publicerades år 2005 och ansågs viktig att inkludera.  
Således är resultat grundat i aktuell forskning vilket får anses öka studiens trovärdighet. 

Begräsningen av tidsspannet kan ses både som en fördel och som en nackdel då 

forskningen visserligen är relativt ny, kan det även finnas en risk för att tidigare, men 

viktig forskning har valts bort. Medicinskt orienterade artiklar och artiklar om annan 

cancer exkluderades. 
 

En styrka med arbetet är att de inkluderade artiklarna härrör från forskning i flera olika 

länder och på olika kontinenter. Av de artiklar som inkluderades kom fyra från Australien, 

tre stycken från Italien, två stycken från Filipinerna, en från Brasilien, en från Thailand, en 

från Nederländerna, en från USA samt en från England vilket tillför arbetet forskning från 

fem kontinenter. Detta faktum ger arbete styrka då olika aspekter och kulturer kom att ingå 

i resultatet och att olika länder visar på liknande resultat. 

 

Henricson (2012) menar att förförståelsen för ämnet ska diskuteras innan bearbetningen av 

artiklarna utförs. Författarna diskuterade därför sin förförståelse av GTD innan 

bearbetningen av artiklarna genomfördes. En viktig punkt inom forskningen är att den ska 

vara objektiv och värderingsfri (Helgesson, 2006). Författarna har under detta arbete 

strävat efter att förhålla oss neutrala medvetna om vår förförståelse. Samtliga artiklar lästes 

i sin helhet av båda författarna enskilt. En sammanfattning av varje artikels resultat skrevs 

av båda författarna var för sig, då detta innebar en egen tolkning och en egen formulering 

av resultaten. Artiklarna granskades med hjälp av en bedömningsmall (Willman, Stoltz och 

Bahtevani, 2011).  Matrisen (bilaga 2) är modifierad av Sophiahemmets högskola genom 

Berg, Deckner och Skärsäter (1999). Hög vetenskaplig kvalitet på artiklarna ansågs 

föreligga på 7 av 14 artiklar. Att bedöma den vetenskapliga kvalitén på artiklarna var något 

som författarna ansåg var svårt. Flera av artiklarna har bedömts som god kvalitet, där 

metoden har varit väl beskriven och bortfallet varit ringa. Några av artiklarna har lågt 

deltagande, men då patientunderlaget är begränsat bedöms resultatet av forskningen ändå 

som relevant och tillförlitligt.  

 

Kristensson (2014) skriver att även vid en litteraturgranskning så behöver ställning tas till 

forskningsetiska frågeställningar och därför redovisas både det som stärker och inte stärker 

studiens syfte. 

  

Vid granskningarna framkom olika kategorier och nyckelord kunde identifieras. Dessa 

nyckelord med sin temaindelning, märktes med olika färgpennor för att lätt kunna 
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särskiljas. Med vägledning av denna indelning skapades de fem olika överskrifterna i 

resultatredovisningen. Genom att bearbeta artiklarna på så vis minskas även risken för 

feltolkning och felöversättning av artiklarna, som i samtliga fall är skrivna på engelska.  

Ingen av författarna har engelska som modersmål, men är väl förtrogna med språket. Då 

tveksamhet uppstått om enskilt ord så har ordet diskuterats och översättningsverktyg 

används. 

 

 

Resultatdiskussion  
 

Rodriguez (2013) beskriver att om en önskad gravitet inte kan uppnås så kan detta leda till 

en stressfaktor, något som författarna till litteraturstudie kunnat se flera exempel på. 

Kvinnorna och männen beskriver ofta en oro över sin egen förmåga och sin fertilitet i 

samband med en GTD diagnos. Önskan om att ha en normalgraviditet och att få ett barn är 

positivt och kan medföra god livskvalitet (Di Mattei et al., 2015).   
 

Quinlivan et al. (2011) beskriver hur diagnosen påverkar den manliga partnern till de 

kvinnor som drabbats av GTD. Männen känner sig ofta bortglömda i situationen och 

efterfrågar mera information. De har förståelse för att kvinnan är i fokus då det är hon som 

genomgår behandlingen men de hade önskat att även de hade kunnat få mera stöd. 

Författarna menar att det framgår att partnern har en viktig stödjande funktion för de 

drabbade kvinnorna och att även deras livskvalitet påverkar kvinnorna. 

 

Ottosson och Ottosson (2007) talar om att copingstrategier är de beteenden och tankar som 

en människa tar till i syfte att kunna hantera en stressfylld situation. De beskriver krisens 

olika faser och att personer i bearbetningsfasen försöker finna olika vägar för 

problemlösning.  

 

Stafford (2015) har i sin studie beskrivit hur olika kvinnorna hanterar sin sjukdom och att 

det finns både positiva och negativa copingstrategier. Flera fann att familjen spelade en 

positiv roll och att hålla sig sysselsatt var en annan positiv copingstrategi. Det gavs också 

exempel på negativa copingstrategier som följd av sjukdomen. Något som vården bör vara 

uppmärksam på och i onkologisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att vara 

uppmärksam och lyhörd för patientens individuella behov av information och stöd, i 

samband med behandlingen. Svensk sjuksköterskeförening skriver att den 

personcentrerade vården ska ta hänsyn till patientens unika perspektiv och den ska 

synliggöra hela personen och tillgodose psykiska och fysiska behov samt främja 

individuell hälsa (SSF, 2017). 

 

Sjukdomen, som är sällsynt, har en påverkan på patientens välbefinnande och livskvalité.  

Behovet att undersöka hur det förhåller sig i vårt land kan anses vara stort – då 

förutsättningarna kanske är annorlunda, andra vardagliga krav och andra parametrar som 

kan tänkas spela roll för hur individen uppfattar sin livskvalitet. I flera av artiklar som 

granskats framkom att patienter med GTD får en påverkan på sin livskvalitet. Påverkan 

kan vara av olika grad och att det varierar med vilka områden som berörs. 

 

I flera studier undersöks livskvalitén som en del av utvärderingen av cancerbehandlingen 

hos patienter som har behandlats för GTN (Cagayan & Llarena, 2010; Ferreira et al., 2009; 

Leenharattanarak & Lertkhachonsuck, 2014; Petersen et al., 2005).  

Di Mattei et al. (2011) menar att även vid fullt tillfrisknande för alla patienter så utsätts 

kvinnan och hennes partner för stora påfrestningar och utmaningar. Då de konfronteras 
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med förlusten av en graviditet och en potentiellt livshotande sjukdom som kräver kirurgisk 

och/ eller cytostatikabehandling och därtill en senarelagd framtida graviditet. Den snabba 

skiftningen från hopp och glädje inför en graviditet till en situation som kan innebära fara 

för kvinnans liv – kan ge upphov till depression och oro, frågor om fertilitet och även 

reaktioner som oro under uppföljningsperioden. Radford och Hughes (2015) beskriver att 

ett missfall är en svår upplevelse och att den inte ska underskattas något som sjukvården 

måste beakta för denna patientgrupp.  

 

I Stafford (2015) skriver att patientens oro vid nästföljande graviditet är något som 

sjukvården bör uppmärksamma. Då patienterna har en rädsla för att sjukdomen ska 

upprepas och för att de inte kommer att kunna få en frisk bebis. 

Fast den psykologiska aspekten på sjukdomen är fullt förutsägbar och förståelig hos både 

kvinnan och hennes partner så har läkare och sjuksköterskor ofta förbisett den 

psykologiska stressen av GTD och först på senare tid har man börjat studera de 

psykologiska aspekterna som GTD medför. 

  

I Leenharattanarak och Lertkhachonsuck (2014) och Ferriera et al. (2009) studier sågs 

faktorer som är associerade med livskvalitet och dessa jämfördes mellan åldersgrupper, 

utbildningsnivå, sjukdomens grad och typ av behandling och de kunde inte se någon 

signifikant skillnad i livskvalitén mellan dessa grupper. Däremot befanns de med 

barnönskan ha sämre livskvalitet. Det visade sig även att relationer var negativt påverkade.   

Ferriera et al. (2009) som gjort sin studie i Brasilien visar på ekonomins betydelse för 

patienterna. Där de som är arbetslösa och har en pressad ekonomisk situation, gör att de 

har svårt att betala sina sjukvårdkostnader. Detta leder till en socioekonomisk skillnad då 

patienter som har ett sämre fungerande socialförsäkringssystem upplever en sämre 

livskvalitet då hälsan är påverkas av ekonomiska resurser. Då Sverige har ett annat 

socialförsäkringssystem kan det i sin helhet inte appliceras till svenska förhållanden, dock 

kan en redan ekonomiskt utsatt individ få en än mer pressad ekonomisk situation under 

sjukdomen, något som sannolikt leder till försämrad livskvalitet (SFS, 2017:30).   

 

Cagayan (2008), Lok et al. (2011), Petersen et al. (2005), Singh et al. (2016) och Stafford 

(2015) beskriver samtliga att kvinnor och i förkommande fall deras män har stort behov att 

få relevant information av ett kunnigt team. Att de får träffa, och lätt kan komma i kontakt 

med samma personer under behandling och uppföljning. De kvinnor som har haft den 

möjligheten rapporterar om värdet av den kontakten. Författarna anser att kvinnor och i 

förkommande fall deras parter har rätt att erhålla adekvat information om sjukdomen, 

behandling och uppföljning av ett team som besitter stora kunskaper om GTD. Resultatet i 

denna studie visar att bristen på information ifrån vårdpersonalen och avsaknad av en 

kontaktperson ledde till negativ påverkan på livskvalitén för de drabbade individerna. 

Genom att arbeta personcentrerat så ska sjukvården ta hänsyn till patientens unika 

perspektiv. Att personen blir sedd och förstådd som en unik individ med individuella 

behov av information och stöd, är en förutsättning för att patienten ska kunna känna sig 

trygg i sin situation. 

 

I Patientlagen poängteras att individen har rätt till och ska informeras om sjukdomen och 

hur den ska behandlas (SFS, 2014:821). Det är därför viktigt att hälso-och 

sjukvårdspersonal förstår att GTD är en multidimensionell diagnos som innehåller 

psykologiska och fysiologiska delar och som även kan innehålla förlusten av ett barn (Bess 

& Wood, 2006). Nitecki (2018) har genom sin undersökning av elektronisk inkomna frågor 

till trofoblastcentret kunnat visa på att det finns kunskapsbrister och att patienterna har 

behov av ytterligare information.   
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De som drabbats av GTD ansåg att tidigare barn hjälpte dem att klara av de utmaningar 

som sjukdomen innebar. Barnens reaktioner påverkar kvinnan positivt och negativt, så till 

vida att mår barnen bra och att de blir väl omhändertagna så avspeglas det på kvinnans 

livskvalitet I Sverige så poängteras barnets särställning i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) det vill säga att hänsyn skall tas till barns behov av information och stöd när en 

förälder har en allvarlig fysisk sjukdom. Att barnens behov av anpassad information är 

lagstadgad kan ge positiv återverkan på kvinnans livskvalitet då barnen spelar en viktig roll 

i kvinnans liv. 

 

I RCC (2016) vårdprogram för GTD finns riktlinjer för handläggandet av diagnoserna där 

okomplicerade molagraviditeter följs upp på respektive kvinnoklinik. Detta innebär att 

patienterna i Sverige är fördelade över ett flertal olika sjukhus. Resultatet av litteratur-

studien har visat att flera länder har centraliserat vården för trofoblastsjukdomar till 

speciella trofoblastcenter, detta till trots så upplever många patienter att de får en bristande 

information och ett bristande stöd i sin sjukdom. Även fast centralisering av vården finns i 

andra länder, så kan sjuksköterskornas kunskap om sjukdomen variera. Att ha dedikerad 

sjukvårdspersonal, med goda kunskaper om sjukdomen, menar författarna skulle kunna 

bidra till bättre stöd för de drabbade paren. 

 

Den uppdelning av trofoblastvården som idag finns i Sverige kan kanske komma att ändras 

i och med den nya lag som träder i kraft 2018-07-01 och som innebär en ändring i hälso- 

och sjukvårdslagen (2017:30). Paragraf 7 i den nya lagen föreskriver att högspecialiserad 

vård behöver koncentreras till en eller flera enheter, detta för att kvaliteten, 

patientsäkerheten och kunskapsutvecklingen ska kunna upprätthållas och ett effektivt 

användande av resurser ska kunna uppnås (SFS 2018:143). RCC (2016) skriver att även 

hCG-analyserna bör standardiseras och endast utföras vid speciella enheter. Detta som en 

förutsättning att kunna jämföra hCG-kurvor mellan olika patienter, trots att de behandlas 

på olika kliniker, då dessa är en markör för behandlingsresultat och ibland terapibyte. 

 

Slutsats 

 
GTD påverkar livskvaliteten, inom flera områden och i varierande grad, för de drabbade 

kvinnorna och deras familjer. Livskvalitén kan påverkas av oro och ångest, rädsla för att 

inte kunna få genomgå en normal graviditet och har en inverkan på relationer och 

sexuallivet. Att ha barn innan sjukdom, sågs som en positiv verkan på livskvaliteten. 

Behovet av relevant, tydlig och sakkunnig information är stort för att få en delaktig och 

trygg patient.  En specialiserad vård som besitter adekvat kunskap är viktigt, för att kunna 

understödja och främja en god livskvalitet hos den som drabbats. 
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Ordlista                                                                                                           Bilaga 1                       

 

Embryo      Foster 

ETT            Epitelioid trofobalsttumör 

FIGO           Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique -                                 

                    Klassificeringsskala 

GTD            Gestational trofoblastsjukdom 

GTN            Gestational trofoblasttumör (persisterande trofoblastsjukdom) 

HM              Mola hydatidosa 

hCG             Humant koriongonadotropin  

PSTT           Placenta site trophoblastic tumor 

Trofoblast    Embryots yttre cellager 
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 FIGO- skalan               Bilaga 2 

 

Poängtabell för riskgruppsindelning av trofoblasttumörer (FIGO 2000) (64) 

Poäng* 0 1 2 4 

Ålder (år)** ≤39  ≥40     

Graviditet  Mola  Abort  Fullgången   

Tidsintervall 

(månader)*** 

<4 ≥4-<7  ≥7-<13  ≥13 

hCG <1000 1000-<10 000  10 000-<100 000  ≥100 000 

Största tumör (cm)   ≥3-<5 cm ≥5 cm   

Metastas-lokaler Lunga  Mjälte, Njurar  Gastro-intestinala Hjärna, lever 

Antal metastaser**** 0 ≥1-<5  ≥5-<9  ≥9 

Tidigare misslyckad 

kemoterapi 

    Singeldrog Multipla droger 

*OBS att poäng 3 ej finns i tabellen                                                            (RCC, 2016) 

**Kvinnan är ≤39 år fram till den dag hon fyller 40. 

***Intervall mellan avslutande av föregående graviditet och start av kemoterapi  

****Lungröntgen skall användas för att räkna lungmetastaser 

Poäng: lågrisk: ≤6, högrisk ≥7 
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         Bilaga 3 
 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH 

KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd 

studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 
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Retrospektiv studie (R) är en analys 

av historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Väl planerad och väl genomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att 

studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier 

och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

Referenser 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar 

(Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  

Lund: Studentlitteratur. (Valda delar). 
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Artikelmatris         Bilaga 4 
Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Cagayan, S. F.,  

 

2008 

 

Filippinerna 

Sexual 

Dysfunction 

as a 

Complication 

of Treatment 

of 

Gestational 

Trophoblastic 

Neoplasia 

Att 

undersöka 

hur 

behandlingen 

av GTN 

påverkade 

sexualiteten 

hos kvinnor 

som fått 

behandling 

för GTN 1 år 

efter 

remission 

Frågeformulär 

till kvinnor med 

ett års 

behandlingsfri 

tid efter GTN, 

som fått 

cytostatika och 

/eller erhållit 

kirurgi.  

N=47 (0) Nittiofem procent av kvinnorna hade ett 

fortsatt sexliv efter behandling. Dock 

upplevde flera av dem att sexlivets 

kvalitet hade minskat. Sextiosex procent 

tyckte att deras relation med partnern 

hade förändrats på grund av oro för 

ekonomi och för hälsan samt oron över 

att sjukdomen kan upprepas vid ny 

graviditet. Försämringen på relationen 

berodde på oro och depression och att 

behöva anpassa sig till sjukdom och 

behandling. Sjuttio procent av kvinnorna 

uppgav mindre sexlust, 42 procent hade 

smärta vid samlag och 45 procent hade 

lubrikationsproblem. Några kvinnor var 

även oroliga för att bli gravida före den 

tiden som rekommenderas. Kvinnor som 

redan innan behandlingen fått 

information om att sexuallivet kunde 

komma att påverkas, så kände 96 procent 

att de kunde tala med sin partner, 55 

procent kände att de kunde prata med 

vårdpersonalen och 100% kände att de 

kunde prata om problem med sina vänner 

och/eller kvinnor i samma situation. 

 

 

 

 P II 
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Artikelmatris 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Cagayan, S. F., 

& 

Llarena, R. T. 

 

2010 

 

Filippinerna 

Quality of Life 

of Gestational 

Trophoblastic 

Neoplasia 

Survivors. A 

Study of Patients 

at the Philippine 

General Hospital 

Trophoblastic 

Disease Section 

Syftet att 

utvärdera Quality 

of Life (QOL) 

hos kvinnor som 

behandlats för 

GTN.  

Tvärsnittsstudie med 

deskriptiv design. 

Frågeformulär till 

kvinnor i remission 

efter behandling mot 

GTN. QOL mättes 

med hjälp av 

formuläret SF-12 ett 

validerat instrument 

för att mäta fysiskt 

och psykiskt 

välmående.  

Åtta olika områden 

inom QOL: fysisk 

funktion, fysisk 

funktion i samspel, 

Smärtor i kroppen, 

Social funktion, 

socialt samspel, 

Mental hälsa, sociala 

aktiviteter. Analys 

enligt SPSS utfördes 

N=46 (0) Ålder, utbildning och typ 

av behandling har 

inverkan på 

livskvaliteten. Negativ 

korrelation mellan ålder 

och fysisk funktion vilket 

betyder bättre fysisk 

funktion hos yngre 

patienter. En signifikant 

positiv korrelation 

mellan utbildning och 

fysisk funktion.  

Det fanns en negativ 

korrelation mellan stadie 

av GTD och patientens 

generella hälsa. 

Patienter som genomgick 

flera linjers cytostatika 

samt kirurgi hade mer 

fysisk smärta som 

påverkade deras 

arbetsförmåga. 

P I 
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Artikelmatris 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Di Mattei, V. 

E., Carnelli, L., 

Ambrosi, A.,  

Mangili, G., 

Caniani, M., & 

Sarno, L. 

 

2014 

 

Italien 

Gestational 

Trophoblastic 

Disease 

Psychological 

Aspects and 

Fertility Issues 

Att utvärdera 

betydelsen av en 

medicinskt påtvingad 

senarelagd graviditet 

samt att undersöka 

hur kvinnan reagerar 

på 

uppföljningsperioden, 

med speciellt fokus 

på fertilitetens 

betydelse. De 

utvärderade även 

patientens personliga 

uppfattning och 

förståelse för GTD:s 

inverkan på 

reproduktionen samt 

psykologiska symtom 

som depression och 

oro. 

Patienter som 

under 6 månader 

behandlades för 

GTD var 

tillfrågade att 

vara med. Ett 

frågeformulär 

fylldes i av 

deltagarna 

Beck Depression 

Inventory (BDI) 

ett validerat 

instrument att 

mäta depressivitet 

användes, ett 

annat validerat 

instrument The 

Fertility Problem 

Inventory (FPI) 

användes samt 

The State-Trait 

Anxiety 

Inventory (STAI) 

ett mätinstrument 

som mäter Ångest 

n=20(15) Självskattning av 

depression skilde sig 

markant mellan de 

kvinnor som haft en mola 

och mellan de som haft 

GTN och således 

behandlats med 

cytostatika. Femtio 

procent av de tillfrågande 

kvinnorna genomgick 

cytostatikabehandling. 

Oro och depression 

varierade inte över den tid 

som förflutit sedan 

diagnos, eller heller med 

tidigare barn eller ålder 

Kvinnor med högre grad 

av oro rapporterade högre 

grad av depression. 

Ingen koppling mellan 

infertilitets relaterad stress 

och oro och tiden sedan 

diagnos fanns och stressen 

var den samma oberoende 

om kvinna hade barn 

sedan tidigare eller ej. 

P II 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Di Mattei, V. E., 

Carnelli, L.,  

Bernardi, M., 

Pagani 

Bagliacca, E., 

Zucchi, P., 

Lavezzari, L., 

Giorgione, V., 

Ambrosi, A.,  

Mangili, G., 

Caniani, M., & 

Sarno, L. 

 

2015 

 

Italien                    

An Investigative 

Study into 

Psychological and 

Fertility Sequelae 

of Gestational 

Trophoblastic 

Disease: The 

Impact on 

Patients`Perceived 

Fertility, Anxiety 

and Depression 

Syftet med studien 

var att studera 

psykologisk 

inverkan av GTD, 

med fokus på 

fertilitet, depression 

och oro under 

uppföljningsperioden  

av GTD. 

I studien 

användes olika 

validerade 

mätinstrument:  

STAI-Y, Beck 

Depression 

Inventory- Short 

Form (BDI-SF) 

och FPI.  

n=37(0) De flesta kvinnorna 

var gifta. Nästan 60 

procent hade barn 

sedan tidigare. 

Tjugo av kvinnorna 

hade diagnosen 

HM och hade 

endast uppföljning 

med hCG värde,   

17 stycken hade 

GTN och samtliga 

fick cytostatika. 

Svår oro visades 

hos 16,2 procent. 

Kvinnor med högre 

grad av oro, visade 

högre grad av 

depression. Yngre 

kvinnor hade högre 

grad av stress än 

äldre kvinnor. De 

som inte hade barn 

sedan tidigare hade 

ökad grad av stress. 

 

P I 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Di Matti, V. E., 

Carnelli, L., 

Mazzetti, M., 

Bernardi, M., 

Di Pierr, R., 

Bergamini, A., 

Mangili, G., 

Canadians, M., & 

Sarno, L. 

 

2016 

 

Italien 

Mental  

Represenation of 

Illness in 

Patients 

with Gestational 

Trophoblastic 

Disease: How 

Do Patients 

Perceive Their 

Condition? 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka kvinnors 

psykiska och fysiska 

välbefinnande 

efter diagnosen 

avseende känslor 

om hur kvinnan 

identifierar sig med 

sjukdomen, åsikter 

om sjukdomen och 

orsaken till 

sjukdomen. 

Resultatet användes 

för att kunna 

erbjuda rätt stöd till 

dessa kvinnor vid en 

öppenvårdsklinik. 

Detta var en 

tvärsnittsstudie 

med prospektiv 

design. 

Frågeformulär, 

Illness 

Perception 

Questionnaire-

Revised (IPQ-R) 

fylldes i av 

kvinnor som 

behandlats på 

kliniken. 

Statistisk analys 

genomfördes 

med hjälp av 

SPSS. 

Patienterna 

delades i två 

grupper – HM 

och GTN 

 

n=31 (2) Studien visar att GTD är 

förbundet med en 

signifikant känslomässig 

reaktion och att fatigue, 

illamående och 

orkeslöshet var en följd 

av behandlingen. 

Stress och oro var 

vanligt förkommande. 

De rapporterade att 

sjukdomen medförde 

negativa känslor men att 

de kände förtroende för 

behandlingens 

effektivitet samtidigt 

som rädsla för 

cytostatikabehandling 

och dess eventuella 

biverkningar fanns. 

Negativa känslor 

utvecklades som en följd 

av sjukdomen.  

Föreställning om varför 

sjukdomen uppstår var 

stigande ålder, 

miljöförstöring eller 

otur.  

P I 
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Artirikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Ferreira, E.G.V., 

Maestá, I.,  

Michelin, O.C., 

Callile de Paula, 

R.C.,  

Consonni, M., & 

Rudge, M.V.C. 

 

2009  
 

Brasilien 

 

Assessment of  

Quality of Life 

and Psychologic 

Aspects in  

Patients with 

Gestational  

Trophoblastic 

Disease 

Syftet är att 

bedöma 

livskvalitet 

och 

psykologiska 

aspekter hos  

patienter med 

GTD 

Tvärsnittsstudie 

med validerade 

enkäter 

avseende 

livskvalitet 

(WHO-QOL-

bref), 

och symtom på 

depression 

(Beck 

Depression 

Inventory 

[BDI]) 

och symtom på 

oro (State-Trait-

Anxiety 

Inventory 

[STAI]). 

Data 

analyserades 

med SPSS. 

 

 

n=54(6) Omkring 60 procent hade HM och 

resterade hade GTN.  Fyrtiofyra procent 

av patienter skattade sin livskvalitet 

som god under behandling och 

uppföljningsfasen, 37 procent skattade 

sin livskvalitet som dålig eller mycket 

dålig och 19 procent skattade sin 

livskvalitet till varken bra eller dålig. 

Fyrtiotre procent var nöjda med sitt 

hälsotillstånd, 32 procent mar missnöjda 

eller mycket missnöjda och 25 procent 

var varken nöjd eller missnöjda När 

forskarna undersökte graden av 

depression svarade patienterna att de 

uttryckte även medelhöga värden för 

oro.  

De kvinnor som redan hade barn 

uttryckte mindre påverkan på sin 

livskvalitet. De kvinnor som hade en 

stark barnönskan visade signifikant 

högre värden beträffande påverkan på 

psykisk hälsa och fysisk hälsa. De 

patienter som fick cytostatisk 

behandling skattade inte någon ökning 

av oro eller depression jämfört med de 

patienter som endast följdes upp med 

provtagning. 

P I 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Leenharattanarak, 

P., &  

Lertkhachonsuk, 

R. 

 

2014 

 

Thailand 

Quality of Life 

in Gestational 

Trophoblastic 

Neoplasia 

Patients after 

Treatment In 

Thailand 

Studien ville bedöma 

QOL hos patienter 

med GTN efter 

avslutade 

cytostatikabehandling 

samt studera faktorer 

som påverkar QOL 

Tvärsnittsstudie med 

deskriptiv design. 

Data insamlades med 

hjälp av intervjuer och 

två olika 

frågeformulär, det 

första formuläret var 

ett allmänt formulär 

där de efterfrågade 

allmänna uppgifter 

som till exempel 

utbildning, civilstånd 

och därefter 

frågeformuläret 

Functional assessment 

of cancer therapy 

FACT-G användes.  

Patienterna genförde 

dessa frågeformulär 

sittande tillsammans 

med läkaren. 

Statistisk analys SPSS 

användes 

N= 44 (0) Forskarna fann att 

patienter som 

genomgått behandling 

upplevde en mindre 

försämring av sin 

livskvalitet. 

De såg ingen 

signifikant skillnad i 

livskvaliteten när de 

jämförde 

åldersgrupper 

utbildningsnivå, 

sjukdomens grad och 

typen av behandling. 

Forskarna kunde se 

att patienter som hade 

en stark barnönskan 

hade sämre 

livskvalitet 

P I 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Lok, C., 

Doncer, M., 

Calff, M.M., 

Massuger, 

L.F.G., & 

Ink, A.C. 

 

2011 

 

Nederländerna 

Psychologic 

Impact of 

Follow-up 

After Low-

Risk 

Gestational 

Trophoblastic 

Disease 

Var att undersöka 

den psykologiska 

konsekvensen av att 

genomgå 

regelbunden 

blodprovstagning 

under 

uppföljningsperioden 

Patienterna fick 

ett frågeformulär 

med frågor 

rörande 

uppföljningstiden 

och oro och 

stress under 

denna period. 

Jämförelse 

mellan veckovis 

och månadsvis 

uppföljning 

Analys enligt 

SPSS utfördes. 

n=76(51) Vid veckovis uppföljning upplevde 50 

procent att de kände oro inför 

provtagningen motsvarande siffra för 

månadsvisuppföljning var 29 procent. 

Tre procent av de som följdes veckovis 

kände sig inte oroliga inför 

provtagningen motsvarande siffra för 

månadsvis uppföljning var 18 procent. 

Många patienter upplevde osäkerhet och 

oro i samband med blodprovstagning 

trots att det samtidigt gav en försäkran. 

Åttio procent av kvinnorna kände att de 

oftast kunde nå läkaren om de hade 

frågor. Sjuttiotre procent träffade samma 

läkare under hela behandlingsperioden. 

Bara 33 procent kände sig 

välinformerade rörande sjukdom och 

behandling.  Sju procent av kvinnorna 

kände att de inte visste vad som skulle 

ske. Majoriteten var nöjda med sin 

läkares kunskaper men beskrev att det 

psykologiska stödet inte var tillräckligt. 

Trots att det fanns tveksamheter om en 

ny graviditet var det bara åtta procent 

som uteslöt ny graviditet. De som blev 

gravida igen var oroliga fram till första 

ultraljudet 

P II 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Nitecki, R., 

Berkowitz, R. 

S., 

Elias, K. M., 

Goldstein, D. P., 

& 

Horowitz, N. S. 

 

2018 

 

USA 

Gestational 

Trophoblastic 

Disease 

Electronic 

Consults What 

do patients and 

Physicians Want 

to Know? 

Var att 

undersöka vilka 

typer av frågor 

som ställdes 

elektroniskt till 

centret och 

därigenom 

kunna förstå vad 

som var 

viktigast för 

personerna att få 

svar på/ veta och 

för att undersöka 

vilka skillnader i 

frågor som fanns 

mellan patienter 

och läkare 

Deskriptiv 

design. 

Kvalitativ och 

kvantitativ  

Alla(102st) 

elektroniska 

förfrågningar 

centret fått 

under ett år mars 

2016 till mars 

2017 

analyserades. 

Frågor var 

ställda av läkare 

och 

privatpersoner. 

Dataanalys 

genomfördes 

med 

statistikprogram. 

n= 102 (0) Patienterna var 

mest intresserade 

av att veta hur 

länge de skulle 

fortsätta med 

blodprovstagningen 

och hur snart efter 

HM eller GTN som 

det var lämpligt att 

försöka bli gravid 

igen. Läkarna var 

mest intresserade 

av att olika 

behandlingsregimer 

och alternativa 

behandlingar. 

R I 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Petersen, R. 

W., Ung, K., 

Holland, C., & 

Quinlivan, J. A. 

 

2005 

 

Australien 

The impact of 

molar pregnancy 

on psychological 

symptomatology, 

sexual function, 

and quality of 

life 

Syftet är att 

bedöma 

livskvalitet, 

psykologiska 

aspekter och 

sexualitet hos  

patienter med 

GTD 

Tvärsnittsstudie 

med frågeformulär 

med fritextsvar 

användes;  

Hospital Anxiety 

and Depression 

Scale [HADS] och 

Satisfaction with 

Life Scales 

[SWLS] och 

Sexual History 

Form-12  

[SHF-12]. 

Fritextsvaren 

analyserades och 

fyra olika teman 

kunde ses. Svaren 

som gavs från 

studiegruppen 

jämfördes med data 

från 

undersökningar 

som genomförts 

tidigare med 

samma typ av 

frågeformulär  

n=77(66) Majoriteten av kvinnorna upplevde ångest 

till mild ångest. De som redan hade barn 

hade bättre livskvalitet och mindre oro. De 

kände sig även mera motiverade att 

genomgå behandling. Cytostatikabehandling 

hade en negativ verkan på livskvaliteten. 

Den sexuella påverkan skiljde sig inte från 

övriga samhället.  Sorg upplevdes som till 

största delen härrörde från förlusten av ett 

potentiellt barn. Även efter 

cytostatikabehandlingen fanns dessa känslor 

kvar hos en del av kvinnorna. Kvinnorna 

beskrev att de lämnades ensamma med 

frågan varför denna sjukdom uppstod och 

att olika information ökade på graden av 

generell ångest. Kvinnorna beskrev känslor 

av besvikelser och förlorade förhoppningar, 

målet att bli mamma var förlorat och det 

medförde även låg självkänsla. De beskriver 

också den chock som det innebar att istället 

för en bebis få besked om en potentiellt 

dödlig sjukdom. De oroade sig även för 

risker för återfall. De vände sig även till 

stödgrupper, för att få stöd från andra 

patienter trots att detta ibland kunde 

förstärka de negativa känslorna. 

  

K/P II 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Singh, K., 

Warnock, C., 

Ireson, J., 

Strickland, S., 

Short, D.,  

Seckl, M., & 

Hancock B.W. 

 

2016 

 

England 

Experiences of 

Women With 

Gestational 

Trophoblastic 

Neoplasia Treated 

With High-Dose 

Chemotherapy 

and Stem Cell 

Transplantation: 

A Qualitative 

Study. 

 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

kvinnornas 

erfarenhet under 

och efter 

behandling mot 

GTN för att 

studera deras 

perspektiv, deras 

prioriteringar och 

deras oro. 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer 

med kvalitativ 

ansats, som 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant. 

n=8 (2) Kvinnorna beskrev en 

signifikant påverkan både 

fysiskt, psykiskt och 

socialt både under 

behandlingen och under 

uppföljningsperioden. 

Tillfrisknandet var 

långdraget och 

behandlingen hade 

långsiktiga effekter på 

sexualitet och 

kroppsuppfattning. 

Kvinnorna beskrev oro 

över den påverkan som 

deras behandling hade på 

den övriga familjen och i 

synnerhet på barnen. 

K I 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/ 

typ 

Stafford, L.,  

 

2015 

 

Australien 

Psychosocial 

Aspects of 

Treatment and 

Follow-up in 

Women with 

Gestational 

Trophoblastic 

Disease : A 

Thematic 

Analysis 

Syftet är att 

tillhandahålla 

en analys av 

kvinnors 

psykosociala 

upplevelse 

under 

behandling 

eller under 

uppföljningsp

erioden vid 

diagnosen 

GTD 

Data insamlades 

från journaler 

samt 

semistrukturerad

e 

telefonintervjuer 

med kvalitativ 

ansats, som 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant.  

 

 

N=55 (46) Kvinnor reagerade med rädsla, chock och skam 

över diagnosen GDT. Kvinnorna förstod att de 

behövde behandling men att de var osäkra på 

varför. Forskarna fann att de kvinnor som 

behandlades av och fick information från en 

specialist, var mer nöjda än de som 

informerades av allmän läkare. Några kvinnor 

uppgav att läkaren erkänt att de inte hade någon 

kunskap om sjukdomen. Cirka hälften av 

kvinnorna saknade förtroende för 

vårdpersonalen. De flesta sökte ytterligare 

information på internet och fann att andra 

kvinnors erfarenheter var hjälpsamma. 

Behandlingen och uppföljningstiden upplevdes 

som utdragen och känslomässigt svår. 

Uppföljningstiden upplevdes även som 

speciellt svår och det var en konstant 

påminnelse om diagnosen. Intima relationer 

påverkades och psykologisk hjälp för pappan 

önskades. Att vara sysselsatt med jobb, studier 

eller tidigare barn angavs som en god 

coopingstrategi. Patienterna gav också exempel 

på negativa coopinstrategier så som ökat 

alkoholintag, rökning och att de tröståt något 

som i sin tur resulterade i viktuppgång och 

negativ kroppsuppfattning De flesta kände att 

de hade gott stöd från sin familj.   

K II 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Stafford, L., & 

Judd, F. 

 

2011 

 

Australien 

What do Women 

With Gestational 

Trophoblastic 

Disease 

Understand 

About the 

Condition? 

Undersöka de 

drabbade 

kvinnornas 

kunskaper om 

GTD och dess 

inverkan på 

fertiliteten och 

en ny graviditet. 

Tvärsnittsstudie 

med 

frågeformulär. 

Grunddata 

inhämtades 

från journaler. 

Data 

analyserades 

med hjälp av 

SPSS. 

 

 

n = 138 

(297) 

De flesta som drabbats av GTN 

trodde att det berodde på ödet eller 

otur, ärftlighet eller kromosomfel. 

Några ifrågasatte sin fertilitet, 52 

procent kunde motvilligt tänka sig 

att bli gravida igen och 57 procent 

ifrågasatte förmågan att kunna få 

friska barn i framtiden. 

Alla kvinnor som fick genomgå 

cytostatisk behandling förstod 

nyttan därav 85 procent uppfattade 

att behandlingen skulle vara 

framgångsrik och 70 procent 

kunde namnge den cytostatika som 

de behandlades med. Sexton 

procent av kvinnorna trodde att 

sjukdomen skulle påverka deras 

fertilitet, 30 procent ville inte 

försöka få flera barn och 57 

procent ifrågasatte sin förmåga att 

få friska barn. För 46 procent blev 

frågan om att få en bebis än mera 

viktig efter diagnosen GTD. Trots 

detta hade 63 procent av kvinnorna 

fått minst ett friskt barn efter 

diagnosen. 

P III 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Stafford, L., 

McNally, O, 

M., Gibson, 

P., & Judd, 

F. 

 

2011 

 

Australien 

Long-term 

Psychological 

Morbidity, 

sexual 

Functioning 

and 

Relationship 

Outcomes in 

Women With 

Gestational 

Trophoblastic 

Disease 

Var att mäta 

upplevd oro, 

depression, 

GTD-specifik 

traumatisk 

stress, påverkan 

på relationen 

och livskvalitet, 

samt påverkan 

på sexuell 

funktion. 

Tvärsnittsstudie. 

Data insamlades 

från journaler samt 

frågeformulär. 

Hospital Anxiety 

and Depression 

Scale [HADS] 

Marital 

Satisfaction Scale 

[MSS] 

Två grupper 

identifierades via 

journaler.  Gr 1 

HM utan 

behandling samt  

Gr 2, GTD som 

erhållit behandling. 

Samtliga patienter 

hade minst 12 

månaders 

friskförklaring. 

Data analyserades 

med hjälp av. 

SPSS. 

 

 

n=176(81) Oro var högre hos de kvinnor som 

tidigare inte varit gravida. Depression 

var mera utbrett hos kvinnor i utsatta 

socioekonomiska situationer. 

Flera kvinnor led av oro och depression 

som föranledde någon intervention. 

Sjutton procent fick behandling i form 

av psykofarmaka och /eller psykoterapi.  

Femtiotvå procent av kvinnorna 

rapporterade sexuell dysfunktion. 

En dålig relation ledde till en högre grad 

av oro och depression, men många 

angav att relationen till deras partner 

hade förbättrats. Fyrtiofem procent 

angav påverkan på sexuallivet. De 

kvinnor som upplevde stor negativ 

påverkan på sexuallivet rapporterade 

även större missnöje med sin relation. 

Nittiotre procent var kvar i samma 

relation som före diagnosen. Åttioen 

procent kände att de hade gott stöd i sin 

partner under behandlingen. Yngre 

patienter var mer nöjda med sin relation 

och de såg också att de som var mera 

välutbildade och hade högre inkomst var 

generellt mer nöjd med sin relation. 

P II 

 


