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SAMMANFATTNING 

 

Äggstockscancer är den femte vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige och orsakar 

varje år fler dödsfall än någon annan gynekologisk cancerform. Äggstockscancer är till stor 

del ärftligt men kan även orsakas av andra faktorer. För att upptäcka äggstockscancer görs 

främst en gynekologisk undersökning. De vanligaste behandlingsmetoderna är kirurgiska 

ingrepp, cytostatikabehandling, strålbehandling samt hormonbehandling. Äggstockscancer 

kan påverka individens livskvalitet negativt. Denna cancerform och dess behandling kan bidra 

till hormonella bortfallssymptom, vilket reducerar kvinnans sexuella funktionalitet och 

fruktsamhet. Kvinnor som haft äggstockscancer kan få en negativ påverkan på sin sexualitet. 

Detta kan i sin tur leda till att intima relationer påverkas negativt. Efter behandlingen kan 

kvinnan hamna i klimakteriet och bli infertil. Att leva med äggstockscancer kan orsaka en hög 

stressnivå på grund av klimakteriebesvär, sexuell dysfunktion och den stora påfrestning som 

infertilitet kan innebära. 

 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors livskvalitet avseende sexualitet och fertilitet efter 

behandling av äggstockscancer. 

 

Den valda metoden var en systematisk litteraturgenomgång inom forskningsområdet för att 

besvara föreliggande syfte. 

 

Resultatet tyder på att de kvinnor som behandlats för äggstockscancer drabbas av sexuell 

dysfunktion och menopausala symptom. Av de kvinnor som blir infertila uttrycker många ett 

stort lidande relaterat till den reproduktiva förlusten. De flesta kvinnor anser sig ha god 

livskvalitet och positiv självbild. En stor andel uppger dock ett behov av stöd och information 

från vårdpersonalen. Kvinnorna anser att det stöd de får från sin familj är betydelsefull. Det är 

av värde att sjuksköterskan har kunskap om sjukdomen och behandlingens inverkan på 

kvinnans liv. Genom ökad förståelse för kvinnans situation kan sjuksköterskan bemöta hennes 

informationsbehov, omvårdnadsbehov och behov av stöd på ett insiktsfullt och adekvat sätt. 

 

Nyckelord: äggstockscancer, sexualitet, infertilitet, menopausala symptom och livskvalitet. 
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BAKGRUND 

Inledning 

Varje år diagnostiseras mer än 50 000 människor med cancer i Sverige, jämnt fördelat på män 

och kvinnor. Gynekologisk cancer är ett samlingsnamn för cancer i kvinnans könsorgan 

(Cancerfonden, 2011). Detta är näst efter bröstcancer den vanligaste cancerformen hos 

kvinnor. De tre vanligaste typerna av gynekologisk cancer är livmoderhalscancer, 

livmodercancer och äggstockscancer. Äggstockscancer är den femte vanligaste cancerformen 

hos kvinnor i Sverige (Reitan & Schölberg, 2003). Då gynekologisk cancer drabbar en intim 

del av kvinnokroppen kan kvinnans psyke, fysik och sexualitet påverkas (Cancerfonden, 

2011). 

Äggstockarna och deras funktion 

De två äggstockarna sitter på var sin sida av livmodern och väger ungefär sju gram var hos en 

fertil kvinna. Dessa mandelformade organ består av märg och bark. I äggstocksbarken finns 

folliklarna och dessa innehåller äggceller och könshormonproducerande celler. När 

människan föds innehåller äggstockarna cirka en miljon omogna äggceller. Därefter 

produceras inga nya äggceller och fram till puberteten har cirka 700 000 äggceller förstörts. 

Av de 300 000 som återstår genomgår endast 400-500 av äggcellerna en mognadsprocess. 

Östrogener är ett samlingsnamn för de kvinnliga könshormonerna östriol, östradiol och 

östrogen. Östrogener och progesteron produceras av äggstockarna under varje 

menstruationscykel och dessa hormoner reglerar funktionen hos livmodern. När ägget inte 

befruktas och gulkroppen slutar sin produktion av progesteron och östradiol, avstöts 

livmoderslemhinnans ytskikt och kvinnan menstruerar. De friska äggstockarnas två 

huvudsakliga funktioner är att lagra äggceller och fungera som endokrina körtlar genom att 

utsöndra östrogener och progesteron (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). 

Östrogenpåverkan 

Östrogen har stor betydelse för kvinnokroppens fortplantningsorgan. De strukturer som är 

direkt påverkade av östrogennivåerna är bröstkörtlarna, endometrieslemhinnan och 

äggstockarna. Vid minskade hormonnivåer påverkas kvinnans fruktsamhet och upphör helt 

efter den sista menstruationen (Clark, 2004). 

 

Den period då kvinnans äggstocksfunktion gradvis avtar benämns klimakteriet och inträder 

normalt kring 45-50 års ålder (Sand et al., 2006). De besvär som kvinnor kan drabbas av 

under och efter klimakteriet är värmevallningar, svettningar, underlivsbesvär såsom sveda, 

klåda och smärtor på grund av den torrhet som uppstår i slemhinnorna. Besvär från 

urinvägarna som till exempel sveda vid miktion, återkommande urinvägsinfektioner, 

svårigheter att hålla tätt och besvär med alltför frekventa trängningar är vanligt 

förekommande. Vidare kan kvinnor drabbas av nattliga svettningar, sömnproblem, känna sig 

tröttare, uppleva psykiska symptom såsom humörsvängningar, nedstämdhet och vara mer 

irritabla än vanligt. Andra observandum är den ökade risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt 

osteoporos som bland annat ökar risken för frakturer. Då östrogen påverkar kvinnans 

lubrikation, har den även en direkt inverkan på den sexuella funktionaliteten (Clark, 2004). 

Äggstockscancer  

Äggstockscancer orsakar varje år fler dödsfall än någon annan gynekologisk cancerform och 

anses därför vara ett folkhälsoproblem (Tinelli et al., 2010). 
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Äggstockscancer innefattar flera olika cancertyper och 90 procent utgörs av maligna tumörer 

på ytepitelet på äggstocken. Eftersom äggstockarna ligger i bukhålan där det finns fler 

närliggande organ är det vanligt att individer med denna cancerform till en början antingen 

inte har några övergripande symptom eller diffusa besvär. Äggstockscancer kan drabba en 

kvinna oberoende av ålder. Däremot är det vanligast att kvinnor som passerat klimakteriet 

drabbas (Reitan & Schölberg, 2003). 

 

Gibbon och Diaz-Arrastia (2009) fann skillnader hos unga och äldre gällande 

äggstockscancer. Egenskaperna hos tumörerna visade sig vara beroende av kvinnans ålder. 

Vilken behandling som har givits har stor betydelse för livskvaliteten för den yngre kvinnan. 

Andra aspekter att ta hänsyn till är sexualitet och bevarande av fertiliteten. Därför måste detta 

tas upp i början av diagnostiken och följas upp hela vägen under behandlingen samt även 

efteråt (Gibbon & Diaz-Arrastia, 2009). 

Prevalens 

Enligt Cancerfonden (2011) har antalet cancerfall ökat hos kvinnor med genomsnitt en 

procent per år.  Detta beror troligen på den ökade medellivslängden samt även på förbättrad 

diagnostik och ökade screeningsmetoder. År 2009 var det 450 kvinnor per 100.000 invånare 

som fick cancer. Året innan var mortaliteten i cancer cirka 220 kvinnor per 100.000 invånare, 

vilket motsvarar 10 434 individer.  

 

I en registerstudie som utfördes i länderna Australien, Norge, Danmark, Storbritannien samt 

Kanada mellan åren 1997-2005, beräknades att cirka 8 procent av invånarna mellan 15 och 99 

år fick diagnosen äggstockscancer (Coleman et al., 2011). 

 

Under år 2009 beräknades att 780 kvinnor i Sverige hade fått diagnosen äggstockscancer 

vilket motsvarar tre procent av de tio vanligaste cancerformer som kvinnor hade drabbats av. 

Dödligheten av denna cancerform beräknades vara 595 kvinnor under 2008 (Cancerfonden, 

2011).  

Riskfaktorer 

Äggstockscancer kan vara ärftligt. Fem till tio procent är orsakad av arv då kvinnan bär på en 

mutation (ärftliga förändringar i cellerna) som bidrar till en ökad risk för att drabbas av denna 

cancerform. Breast Cancer-generna [BRCA] har i detta fall identifierats (Tinelli et al., 2010). 

Enligt Sueblinvong och Carney (2009) har identifieringen av generna BRCA 1 och BRCA 2 

bidragit till att förebyggande åtgärder till en viss del kan hindra förekomsten av cancer. Det 

framhävs även att de genetiska faktorerna påverkas av kvinnans hormoner, inflammationer, 

antalet graviditeter samt miljöfaktorer. Ringborg, Dalianis och Henriksson (2008) menar att 

ärftlig äggstockscancer oftast förekommer hos yngre kvinnor och normalt drabbas båda 

äggstockarna. Den icke ärftliga äggstockscancern förekommer främst hos äldre kvinnor.  

 

Endometrios och att inte ha fött några barn kan vara riskfaktorer för äggstockscancer. 

Ovulationen och ägglossningen hos en kvinna leder till en inflammatorisk process som kan 

bidra till att mesotelet får förändringar där härkomsten av äggstockscancer finns (Borgfeldt, 

Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). Enligt Reitan & Schölberg (2003) har kvinnor som 

använt p-piller mindre risk till att utveckla denna cancerform. Enligt Fass (2010) kan dock 

långvarig hormonbehandling i form av östrogen öka risken något för äggstockscancer samt 

bröstcancer. 
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I en studie bedömdes risken för att insjukna i äggstockscancer hos kvinnor i klimakteriet som 

genomgick hormonbehandling vid hormonella bortfallssymptom. Det framkom att 

behandlingsformen ökade risken för att drabbas av äggstockscancer (Mørch, Løkkegaard, 

Andreasen, Krüger-Kjaer & Lidegaard, 2009). 

Diagnostik 

En vanlig gynekologisk undersökning med endovaginalt ultraljud och palpation är första 

steget i diagnostiken vid en äggstockscancer (Shaaban & Rezvani, 2009; Reitan & Schölberg, 

2003). Vid nyupptäckt cancer ska en stadieindelning utföras och även röntgen för att kunna 

lokalisera tumörerna och dess spridning. Denna undersökning görs även för att utesluta de 

kvinnor som inte behöver genomgå ett kirurgiskt ingrepp (Shaaban & Rezvani, 2009). Enligt 

Reitan och Schölberg (2003) kan kvinnan även undersökas gynekologiskt under narkos där 

kvinnans könsorgan undersöks närmare med palpation och det utförs en abrasio, det vill säga 

en livmoderskrapning. Shaaban och Rezvani (2009) framhäver att de senaste framstegen inom 

röntgen bidragit till en bättre upptäckt av metastaser.  

 

Enligt Cesario (2010) är det viktigt att vårdpersonalen är informerad om de nya 

diagnostiseringsmetoderna för att tidigt kunna upptäcka samt behandla kvinnor med 

äggstockscancer. Alla framsteg som görs inom dagens forskning för att kunna diagnostisera 

denna cancerform skall spridas för att öka kunskapen.  

Behandling 

De behandlingsformer som förekommer vid äggstockscancer är kirurgi, cytostatika- och 

strålbehandling samt hormonell behandling (Reitan & Schölberg, 2003).  

Kirurgisk behandling 

Om kirurgisk behandling är aktuell är det oftast första steget i behandlingen av en 

äggstockscancer. Målet med det kirurgiska ingreppet är att kunna ställa en ordentlig diagnos 

med stadieindelning av tumören, och även om möjligt att avlägsna tumören. Under ingreppet 

tas även synliga metastaser bort. För att minska risken för återfall kan äggstockarna samt 

äggledarna tas bort. Lymfkörtlarna i ljumskarna avlägsnas i de flesta fallen om tumören har 

hög spridningskapacitet (Reitan & Schölberg, 2003). Dessa avlägsnas även i diagnostiskt 

syfte (Borgfeldt et al., 2010). 

Cytostatikabehandling 

Då spridning av tumören utanför äggstockarna vid operationen upptäcks ges alltid cytostatika 

som en tilläggsbehandling (Reitan & Schölberg, 2003). Cytostatika betyder cellhämmare och 

dessa behandlingar ges på speciella onkologiska avdelningar (Borgfeldt et al., 2010). 

Tumörcellerna skadas och hindras till att föröka sig genom cytostatikabehandling. Cytostatika 

bidrar även till att individens normala, det vill säga friska celler skadas vilket ger biverkningar 

(Borgfeldt et al., 2010; Vårdguiden, 2011). Behandlingen medför många påfrestande 

biverkningar för patienten. En mycket vanlig biverkan är håravfall och dessa kvinnor erbjuds 

att besöka en frisör för att hitta en peruk som passar (Borgfeldt et al., 2010). När cytostatika 

används som behandling påverkas äggstockarna på ett negativt sätt. Cytostatika kan reducera 

antalet äggceller, ge blödningsrubbningar och leda till en för tidig menopaus. Detta innebär att 

chanserna till att få biologiska barn påverkas. Dessa kvinnor får därför rådet att inte vänta 

alltför länge innan de skaffar barn (Hreinsson, Hamberger & Hardarson, 2005).  
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Strålbehandling 

Vid äggstockscancer kan kvinnor behandlas med strålbehandling efter ett kirurgiskt ingrepp 

(Reitan & Schölberg, 2003). Vid denna behandlingsform förstörs cancercellerna av 

röntgenstrålarna, vilket bidrar till att bildningen av tumören avstannar. Även de friska cellerna 

skadas men de kan oftast återhämta sig efter avslutad behandling (Reitan & Schölberg, 2003; 

Vårdguiden, 2010). 

 

I en svensk studie framgår det att strålbehandling inte behöver ges till de kvinnor som 

genomgått en operation av äggstockarna. Jämförelse mellan strålbehandling och 

cytostatikabehandling har gjorts i tidigt skede av sjukdomen och ingen skillnad avseende 

effekten kunde påvisas (Einhorn, Trop, Ridderheim, Boman, Sorbe & Cavallin-Ståhl, 2003). 

Hormonbehandling 

Hormonell behandling vid äggstockscancer används både vid behandling av tumören och för 

behandling av hormonella bortfallssymtom. Behandlingen vid hormonellt bortfall innehåller 

främst östrogen (Ringborg et al., 2008).  

 

Chen och Feng (2003) framhäver att progesteron i kombination med cytostatikabehandling 

kan förbättra prognosen av en avancerad epitelial äggstockscancer, dock inte vid det tidiga 

stadiet av denna cancerform.   

 

En lågdos östrogenbehandling såsom vaginalring som endast verkar lokalt är att föredra vid 

behandling av hormonella bortfallssymptom. Lokalbehandlingen påverkar inte den övriga 

kroppen i lika stor utsträckning som övrig hormonbehandling (Krychman, Carter, Aghajanian, 

Dizon & Castiel, 2004). 

Livskvalitet 

Enligt World Health Organization [WHO] påverkas en människas livskvalitet av både det 

fysiska och psykiska tillståndet. Även det sociala sammanhanget i form av de relationer och 

den miljö individen samverkar med påverkar livskvaliteten. Den individuella livssynen och 

kulturella aspekter samt relationen till sina egna förväntningar är avgörande för individens 

perception till sin hållning i livet (WHO, 1997). 

 

Livskvalitet är ett begrepp som kan definieras olika. Det råder ingen enighet om hur begreppet 

ska tolkas. Livskvalitet kan innefatta fysiska, psykiska och sociala aspekter. För att uppnå en 

god livskvalitet kan individen ha en god gemenskap med sina medmänniskor och vara aktiv i 

vardagen. Även en personlig självkänsla och en positiv syn bidrar till detta (Reitan & 

Schölberg, 2003).  

 

En definition av livskvalitet kan enligt Cella, Chang, Lai & Webster (2002) vara att de olika 

dimensionerna av individens fysiska, emotionella och sociala funktionalitet samverkar. Någon 

generellt accepterad definition av livskvalitet finns dock inte.  

 

Vid mätningar av den hälsorelaterade livskvaliteten inkluderas hälsoaspekten av begreppet. 

De instrument som används vid sådana mätningar är standardiserade och inriktade på att 

klargöra hur en individ påverkas av en sjukdom och dess behandling (Fayers & Machin, 

2007). I studien av Achat et al. (1998) beskrivs hälsorelaterad livskvalitet som generell hälsa, 

funktionell status och välmående. Dessa delar är grunden i det dagliga livet och fullgör 

individens behov.  
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Den ideella organisationen European Organisation for the Research and Treatment of Cancer 

[EORTC] strävar efter att förbättra cancervårdens standard. Denna organisation som är 

inriktad på forskning och behandling av cancer har utarbetat cancerspecifika standardiserade 

livskvalitetsinstrument. Dessa instrument är frågeformulär som utvecklats i syfte att bedöma 

cancerpatienters livskvalitet. EORTC har framtagit olika frågeformulär för olika cancerformer 

och det finns till exempel ett för äggstockscancer. Detta frågeformulär behandlar smärta, 

sexualitet och biverkningar av behandlingen (EORTC, 2011). 

 

Människor med cancersjukdom har enligt studien utförd av Särvimäki, Simonsen-Rehn & 

Sandelin-Benkö (2003) sämre hälsorelaterad livskvalitet gentemot den övriga befolkningen. 

För individer med cancer förändras och påverkas livskvaliteten, då både sjukdomen och dess 

behandling medför konsekvenser som påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten. 

Cancersjuka får en negativ påverkan på det sociala umgänget och lider av fler fysiska besvär. 

Smärta framkallar många faktorer som påverkar individens livskvalitet, bland annat 

depression, själsligt lidande samt känslomässig oro. Cancerdiagnosen påverkar individen både 

mentalt, psykiskt, fysiskt, andligt och socialt då sjukdomen kan bli svår att handskas med. 

 

Livskvalitetens flerdimensionella karaktär bidrar till att tillämpning av begreppet är 

betydelsefullt inom cancervården. Människor upplever graden av livskvalitet annorlunda och 

därmed hanteras sjukdomen på olika sätt (Reitan & Schölberg, 2003). Att kunna bedöma 

livskvaliteten är avgörande för en god kvalitet i cancervården. Individens livskvalitet kan 

bedömas utifrån kommunikationen mellan den drabbade och vårdpersonalen. Genom att 

införa bedömning av livskvalitet hos cancersjuka patienter signaleras att någon bryr sig om 

dem. God livskvalitet är det yttersta målet för onkologin (Ferrell, 2008).  

 

I en studie gjord av Liavaag, Dørum , Fossa, Trop och Dahl (2007) användes ett 

standardiserat livskvalitetsinstrumentet (enligt EORTC). Det framgick att kvinnor med 

epitelial äggstockscancer hade sämre livskvalitet än normalpopulationen med mer somatiska 

och psykiska besvär samt var i större behov av sjukvård.  

 

Det är viktigt att förstå hur kirurgi och cytostatikabehandling vid äggstockscancer påverkar 

livskvaliteten hos kvinnan. När nya behandlingsmetoder utvecklas bör hänsyn tas till hur 

dessa kommer att påverka livskvaliteten samt identifiera vilka kvinnor som har ökad risk till 

att få störningar i sin livskvalitet. Det är av värde om effektiva åtgärder identifieras för att om 

möjligt minimera de skadliga effekterna av behandlingen på individens livskvalitet (Sun, 

Ramirez & Bodurka, 2007; Arriba, Fader, Frasure & Von-Gruenigen, 2010). 

Sexualitet 

Sexualitet är ett flerdimensionellt begrepp där fysisk funktionalitet och psykologiska aspekter 

ingår. Det tillhör människans naturliga och grundläggande behov i livet. Det sexuella behovet 

skiljer sig mellan olika människor men förmågan finns kvar ända upp till hög ålder och kan 

påverka individens livskvalitet. Det innebär negativ påverkan på människans livskvalitet om 

hon går miste om sin sexuella hälsa (Hulter, 2004). 

 

Enlig WHO (2002, s. 10) definieras sexuell hälsa som ”ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, 

mentalt och socialt välbefinnande relaterad till sexualitet” och vidare betonas att människans 

”sexualitet påverkas av interaktionen mellan biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, 

politiska, kulturella, etiska, lagliga, historiska, religiösa och andliga faktorer”.  
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När östrogennivåerna sjunker kan sexualiteten påverkas på ett negativt sätt. Samlag kan 

upplevas som smärtsamt då underlivet förlorar sin elasticitet och blir torrare. Det finns klara 

belägg för att kvinnans östrogennivå påverkar hennes sexualitet (Clark, 2004). 

 

De minskade östrogennivåerna kan leda till att kvinnan får ett minskat intresse för sex och får 

svårare att slappna av och bli upphetsad. Detta kan leda till minskad orgasmfrekvens, smärtor 

vid samlag och vestibulit med underlivssmärtor och ökad smärtkänslighet (Davis & Jane, 

2011). 

 

Genom att tillhandahålla information kring problemet och i första hand föreslå icke-

hormonella hjälpmedel såsom glidmedel, återfuktande och mjukgörande salvor, kan ökad 

medvetenheten kring problemet minska obehaget för kvinnan (Carter, Goldfrank & Schover, 

2011).

 

Davis och Jane (2011) framhåller att det är av stor vikt att vid analysen av den sexuella 

dysfunktionen åskådliggöra de omkringliggande omständigheter som kvinnan befinner sig i. 

De faktorer som betonas är tidigare sexuella erfarenheter, nuvarande parrelation och kulturella 

aspekter. 

 

Enligt Ratner, Foran, Schwartz och Minkin (2010) är psykoterapi en bra metod att tillgå vid 

minskad lust och orgasmförmåga. De påpekar att både sexualiteten och intimiteten i en 

relation påverkas av cancerdiagnosen och att terapi skulle underlätta situationen. Vidare 

betonar de att återkommande möten med vårdgivarna kan framkalla oro och föreslår att 

förutom information om behandlingen, är det viktigt att kvinnan försäkras om att hon kommer 

att erbjudas en rehabilitering för att uppnå en förbättrad sexuell och emotionell hälsa. 

Infertilitet 

För många kvinnor som haft äggstockscancer leder behandlingen till klimakteriet och 

infertilitet. Problem med reproduktionen är relaterat till sämre livskvalitet både långsiktigt och 

kortsiktigt, då det finns samband mellan infertilitet och sämre fysisk och psykisk hälsa 

(Wenzel et al., 2005). 

 

Infertilitet kan öka risken för kraftiga krisreaktioner, en känsla av oduglighet och oförmåga att 

fullborda ett äktenskap. Infertilitet kan också medföra kriser i parrelationen och livslång sorg 

som kan leda till en ohanterlig påfrestning för individen. Den psykiska påfrestning som 

infertilitet kan medföra, kan jämställas med det lidande som individer upplever på grund av 

sin sjukdom. Denna dubbla sorg vid cancersjukdom och risken för att bli infertil medför att 

kvinnors livskvalitet kan påverkas även långt efter avslutad behandling (Hreinsson et al., 

2005). 
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Carter et al. (2010) uttrycker att infertilitetens emotionella och fysiska påverkan på kvinnan är 

ett komplicerat och långvarigt tillstånd. De betonar vikten av fortsatt forskning som fokuserar 

på kartläggning av de svårigheter som de överlevande kvinnorna blir tvungna att handskas 

med. Vidare föreslås att alternativa möjligheter till att bilda familj övervägs.   

 

På Karolinska Institutet i Stockholm har det sedan slutet av 1990-talet forskats om 

fertilitetsbevarande och fertilitetsåterskapande metoder. Sverige var först i världen med att ta 

fram en metod för att frysa ned och bevara äggstocksvävnad som sedan kan återtransplanteras 

efter friskförklaring från cancer. Totalt har 15 barn i världen fötts med denna metod, dock 

ännu inga i Sverige. Denna forskning har medfört att det i Sverige finns ett vårdprogram som 

eftersträvar fertilitetsbevarande cancerbehandling (Karolinska Institutet, 2011). 

Att leva med äggstockscancer 

Kvinnan utsätts för en hög stressnivå när hon måste hantera klimakteriebesvär, sexuell 

dysfunktion och den stora påfrestning som infertilitet kan innebära, samtidigt som hon kämpar 

för sin överlevnad (Carter et al., 2010). 

 (Cartera et al., 2005). Enligt Guastalla och 

Diéras (2003) uppgav 21 procent av patienterna som hade äggstockscancer att de kände sig 

deprimerade. Den viktigaste orsaken till detta var den fysiska funktionsnedsättning som 

cancerbehandlingen medförde. 

 

Att leva med äggstockscancer leder ofta till nedsatt intresse av sex och detta påverkar 

kvinnornas parrelationer på ett negativt sätt. En del kvinnor kan uppleva att sjukdomen har 

förändrat deras liv för alltid. Att gifta sig, bli gravid, bli förälder och ha hälsan i behåll kan 

vara självklara saker som efter diagnosen inte alls blir lika självklara. Vidare kan en del 

kvinnor känna en sorg inför att deras sociala liv påverkats av sjukdomen på ett negativt sätt. 

Andra aspekter av att leva med äggstockscancer är svårigheter med att acceptera den 

förändrade kroppsbilden och kognitiva besvär i form av problem med minnet och 

koncentrationen (Swenson, MacLeod, Williams, Miller & Champion, 2003).  

Problemformulering 

Av litteraturen framkommer att äggstockscancer och dess behandling ofta leder till olika 

komplikationer som påverkar kvinnan och hennes omgivning (partnern och familjen). 

Sexuella problem och infertilitet är två vanliga komplikationer som kan påverka kvinnornas 

livskvalitet. 

 

De olika behandlingarna kan medföra att kvinnan hamnar i klimakteriet. Vidare kan 

infertilitet upplevas som ett hot mot könsidentiteten och parrelationen. Detta kan även leda till 

en existentiell kris. Genom adekvat kunskap hos sjuksköterskan kring fertilitet och sexualitet 

kan kvinnornas behov av råd och stöd bemötas med ett professionellt förhållningssätt. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva kvinnors livskvalitet avseende sexualitet och fertilitet efter behandling 

av äggstockscancer. 
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METOD 

Val av metod 

Den valda metoden var en systematisk litteraturgenomgång inom forskningsområdet. 

Vetenskapliga artiklar som berörde ämnet studerades och studier som valdes efter angivna 

inklusions- och exklusionskriterier analyserades systematiskt. För att kunna utföra en 

litteraturstudie krävs att det tidigare gjorts tillräckligt många studier inom ämnet. Den valda 

metoden innebar att systematiska sökningar gjordes och artiklarna granskades kritiskt. 

Därefter sammanställdes litteraturen och relevanta forskningsresultat inom området 

identifierades (Forsberg & Wengstöm, 2008). Anledningen till vald metod var att det fanns 

tidigare studier som motsvarade studiens syfte. 

Urval och urvalskriterier 

Urvalskriterier var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara originalartiklar, det vill säga 

primärkällor, skrivna på engelska och publicerade under de senaste tio åren. Genom att införa 

tidsbegränsningar ökade chanserna för att den systematiska litteraturstudien resulterade i en 

forskningsöversikt baserad på aktuell forskning.  

 

Urvalsgruppen var kvinnor som var färdigbehandlade för cancersjukdomen. Utifrån dessa 

kriterier valdes femton artiklar. Bland dessa fanns både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Samtliga var ”peer reviewed”, det vill säga refereegranskade och godkända av sakkunniga 

inom forskningsområdet, samt även granskade av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 

2008).  

Datainsamling 

Databaserna PubMed och Cinahl användes vid sökning av de vetenskapliga artiklarna under 

september och oktober 2011. Dessa breda databaser användes då de innehåller 

forskningslitteratur relevant för studiens syfte. 

  

PubMed innehåller medicin, omvårdnad samt odontologi och är en bred databas. Sjuttiofem 

procent av artiklarna är på engelska och innehållet är till stor del vetenskapliga tidskrifter. 

Cinahl är en yngre databas som omfattar vetenskaplig litteratur avseende omvårdnad, 

sjukgymnastik samt arbetsterapi. Artiklarna finns på olika språk men främst på engelska 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Sökorden (Tabell 1) valdes utifrån syftet. Dessa kontrollerades i svenska Medical Subjects 

Headings [MeSH] för att enbart godkända söktermer skulle inkluderas och att sökorden skulle 

ge adekvata träffar i databaserna. Vissa artiklar återkom flera gånger under olika sökord. De 

artiklar som redan inkluderats under tidigare sökningar valdes bort. 

 

Sökningen som genomfördes resulterade i 282 träffar och första urvalet baserades på samtliga 

artiklars titel och därefter på abstractets innehåll. Totalt lästes 35 abstract för vidare 

granskning. Ett andra urval resulterade i att 28 artiklar valdes för granskning. Detta för att 

urskilja om artiklarnas resultat svarade på föreliggande studies syfte. I de fall där sökorden 

gav många träffar och endast ett fåtal abstract granskades, innehöll sökningarna irrelevant 

information. Slutligen gjordes en sortering av de granskade artiklarna och 11 av dessa 

inkluderas i studien. I de fall då vissa träffar i databaserna gav artiklar som motiverade vidare 

sökning efter primärkällor, utfördes en manuell sökning genom att söka i artikelns 

referenslista. De gånger då primärkällan ansågs besvara föreliggande studies syfte och 

motsvarade angivna inklusionskriterier, inkluderades den artikel som sökts manuellt. 
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Författarna valde att inkludera fyra vetenskapliga artiklar som framtagits genom manuell 

sökning. Samtliga utvalda artiklar sammanställdes i en matris (se bilaga 2) för presentation 

och ökad överskådlighet.   

 

Tabell 1. Databassökning och träffar i PubMed och Cinahl 

 
Databas 

Datum 

Sökord Antal 

Träffar 

Granskade 

Abstracts 

Granskade 

Artiklar 

Uppfyllde 

Inklusions 

kriterierna 

PubMed 

2011-10-11 

Ovarian 

Neoplasms AND 

Sexuality 

56 

 

9 9 3 

PubMed 

2011-10-12 

Ovarian 

Neoplasms AND 

Sexuality AND 

Quality of life 

26 5 3 1 

PubMed 

2011-10-11 

Ovarian 

Neoplasms AND 

Sexuality AND 

Infertility 

6 2 1 1 

Pubmed 

2011-10-12 

Ovarian 

Neoplasms AND 

Infertility AND 

Quality of life 

37 1 1 0 

PubMed 

2011-10-11 

Ovarian 

Neoplasms AND 

Infertility AND 

Estrogens 

66 0 0 0 

Cinahl  

2011-10-12 

Ovarian 

Neoplasms AND 

Infertility 

43 8 8 3 

Cinahl 

2011-10-11 

Ovarian 

Neoplasms AND 

Sexuality 

18 9 5 3 

Cinahl 

2011-10-12 

Ovarian 

Neoplasms AND 

Sexuality AND 

Quality of life 

3 1 1 0 

Databearbetning och dataanalys 

Värdering och klassificering 

Artiklarna värderades och klassificerades utifrån bedömningsunderlaget (se bilaga 1) för 

klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats enligt 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). De artiklar 

som enligt bedömningsunderlaget ansågs vara av hög eller medelhög kvalitet inkluderades. 

Tillförlitlighet 

För att uppnå tillförlitlighet inkluderades endast vetenskapliga artiklar i studien efter att 

klassificering av dessa artiklar gjordes genom ett bedömningsprotokoll av Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Samtliga artiklar lästes av båda 

författarna oberoende av varandra och diskuterades därefter.  
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Forskningsetik handlar om de etiska aspekterna vid forskning, där författarna bör reflektera 

kring frågor om moral, analys och kritik (Helgesson, 2006). Endast artiklar med etiskt 

tillstånd inkluderades. Vid datainsamlingen valdes inga artiklar bort vid förmodan om att de 

kunde påverka förväntat resultat på ett negativt sätt. Ingen information förvanskades medvetet 

och alla referenser redovisades. Resultatet presenterades på ett objektivt och sakligt sätt utan 

att författarnas egna åsikter och värderingar inblandades (Hermerén, 1996). Genom att inta ett 

objektivt förhållningssätt ville författarna att litteraturstudiens resultat skulle vara 

värderingsfritt. Med detta menas att det drogs en skarp gräns mellan faktapåståenden och 

värdepåståenden. I de fall författarna var osäkra exkluderades påståendena (Helgesson, 2006).  

RESULTAT 

Resultatet presenteras under följande fem rubriker: de tillkomna menopausala symptomens 

inverkan på livskvaliteten, sexuell dysfunktion till följd av äggstockscancer, kvinnors fertilitet 

efter behandling av äggstockscancer, behov av emotionellt och socialt stöd samt kvinnors 

välbefinnande efter behandling av äggstockscancer. 

De tillkomna menopausala symptomen 

Enligt flera studier drabbades kvinnor som hade behandlats för äggstockscancer av 

menopausala symptom (Absolom et al., 2008; Carmack et al., 2004; Ferell et al., 2003; 

Matulonis et al., 2008; Stead et al., 2001; Wenzel et al., 2002). I en enkätstudie framgick det 

att kvinnorna besvärades av obehag orsakade av menopausala symptom (Absolom et al., 

2008). Majoriteten av de kvinnor som överlevt äggstockscancer hade problem med vaginal 

torrhet (Carmack et al., 2004; Ferell et al., 2003; Stead et al, 2001).  

 

Gershenson et al. (2007) fann att 83 procent av patienterna hade regelbundna menstruationer 

och knappt tre procent av kvinnorna hade drabbats av tidig menopaus. Satoh et al. (2010) 

beskriver i sin studie att majoriteten av de kvinnor som fått behandling vid äggstockscancer, 

hade samma menstruationscykel som innan behandlingen. 

 

Absolom et al. (2008) fann i sin studie där medelåldern var cirka 39 år att åldern hade stor 

betydelse för antalet seneffekter som kvinnan kunde drabbas av. Sjuttiotvå procent av 

kvinnorna uppgav minst en seneffekt av behandlingen. Sextionio procent av kvinnorna hade 

drabbats av ovariell dysfunktion. Dessa kvinnor var något äldre än de som hade intakta 

äggstockar efter behandlingen. Det fanns en korrelation mellan hög ålder och fler 

menopausala symptom såsom irritabilitet, förlorad sexuell lust, humörsvängningar, 

värmevallningar och huvudvärk. I studien fanns även ett samband mellan fler och besvärligare 

menopausala symptom och minskad sexuell tillfredsställelse samt obehag. Kvinnorna uppgav 

att deras mentala hälsa inte blivit påverkade av sjukdomen och dess behandling. Bättre mental 

hälsa och lägre ålder hade ett tydligt samband med färre menopausala symptom och 

seneffekter av behandlingen. De yngre kvinnorna med klimakteriebesvär hade en sämre 

hälsorelaterad livskvalitet och en ökad risk för negativ påverkan på den sexuella 

aktivitetsgraden.  

 

Vidare visade studien att drygt hälften av de medverkande kvinnorna hade diskuterat 

östrogenbehandling med sina vårdgivare och att 48 procent av dem erhöll östrogen. Dessa 

kvinnor var yngre än de som inte fick hormonbehandling och de hade färre menopausala 

symptom. Kvinnorna ansåg att den viktigaste fördelen med behandlingen var skyddet mot 

osteoporos, befrielse från klimakteriebesvär och ett förbättrat känslotillstånd. Nackdelarna var 

ökad risk för cancer (speciellt bröstcancer), viktökning, trombosrisk, ökad risk för stroke och 
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hjärtattack. Tio procent av kvinnorna ville inte ha någon hormonbehandling på grund av 

tidigare svåra biverkningar eller att de varnats för hälsoriskerna av vårdpersonal (Absolom et 

al., 2008). 

 

Enligt studien utförd av Absolom et al. (2008) är det oklart om kvinnorna får tillräcklig och 

adekvat information om vilka alternativa behandlingar som finns att välja mellan. Med 

hänvisning till detta är det en fördel om mer fokus läggs på kvinnornas menopausala 

hälsoproblem och anledningen till varför ett stort antal kvinnor inte får hormonbehandling vid 

besvär (Absolom et al., 2008). 

Sexuell dysfunktion till följd av äggstockscancer 

Majoriteten av de kvinnor som behandlats för äggstockscancer fick en negativ påverkan på sin 

sexuella hälsa (Absolom et al., 2008; Bukovic et al., 2008; Carmack et al., 2004; Ferrel et al., 

2003; Gershenson et al., 2007; Liavaag et al., 2008; Matolunis et al., 2008; Stead et al., 2001; 

Stead et al., 2003; Stewart et al., 2001; Wenzel et al., 2002. Detta visade sig ha flera olika 

orsaker såsom vaginal torrhet och vaginal atrofi (Ferrel et al., 2003; Liavaag et al. 2008; Stead 

et al., 2001), samt smärta vid samlag (Bukovic et al., 2008; Carmack et al. (2004); Matolunis 

et al., 2008). 

Kvinnors upplevelse av minskad sexuell njutning 

Gershenson et al. (2007) kom fram till att kvinnor som överlevt äggstockscancer upplevde 

mindre sexuell njutning. Enligt Matolunis et al. (2008) drabbades 29 procent av de kvinnor 

som hade överlevt äggstockscancer av sexuell dysfunktion till följd av diagnosen och dess 

behandling. Stewart et al. (2001) fann att upp till 57 procent av kvinnorna hade fått negativ 

påverkan på sin sexualitet på grund av äggstockscancern och dess behandling. I en kvantitativ 

studie gjord av Liavaag et al. (2008) uttryckte kvinnorna minskad lust, obehag och mindre 

sexuell njutning i samband med sexuell aktivitet. Även Wenzel et al. (2002) beskrev minskat 

libido, minskad sexuell upphetsning och svårighet att få orgasm. 

 

Matolunis et al. (2008) beskrev att 61 procent av kvinnorna tyckte att deras sexuella relationer 

inte var bra eller endast minimalt njutbara. Nämnvärt är att 46 procent av deltagarna i studien 

valde att inte svara på denna fråga. De kvinnor som var under 55 år uppgav en större känsla 

av förlust rörande deras sexuella funktion (Stewart et al., 2001). Även Matolunis et al. (2008) 

fann att åldern hade betydelse för den sexuella dysfunktionen. Äldre kvinnor tenderade att ha 

färre sexuella problem jämfört med de yngre. 

Kvinnors upplevelse av smärta och obehag vid samlag 

Många kvinnor hade besvär med vaginal torrhet och atrofi som ledde till sexuell dysfunktion 

(Ferrel et al., 2003; Liavaag et al. 2008; Stead et al., 2001). Liavaag et al. (2008) och Stead et 

al. (2001) beskrev fysiska problem som vaginal torrhet vilket ledde till obehag. En kvantitativ 

studie visade att 80 procent hade problem med vaginal torrhet och att 62 procent hade ont 

eller kände obehag under penetration (Carmack et al., 2004). Även enligt Liavaag et al. 

(2008) uttryckte kvinnorna att penetration kändes smärtsamt och obehagligt. Vidare fann 

Bukovic et al. (2008) att av de 54 procent som var sexuellt aktiva hade 40 procent 

samlagssmärtor och endast 22 procent av dem som hade en partner uttryckte sin 

tillfredsställelse. Även Matolunis et al. (2008) kom fram till att kvinnor som överlevt 

äggstockscancer hade mer smärta under samlag och att de kände sig mindre sexuellt attraktiva 

jämfört med innan diagnosen.  
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Den sexuella aktivitetsgraden 

Ett flertal studier (Liavaag et al., 2008; Matolunis et al., 2008; Wenzel et al., 2002) framhåller 

att dessa överlevande kvinnor var mindre sexuellt aktiva än den övriga befolkningen. Sexuell 

aktivitet inom den friska kvinnliga populationen uppges vara 53 procent, medan den är 47 

procent hos kvinnor som överlevt äggstockscancer (Liavaag et al., 2008). Enligt en kvalitativ 

studie var tio procent av de överlevande kvinnorna intresserade av sex och nio procent 

sexuellt aktiva (Matolunis et al., 2008). Däremot fann Wenzel et al. (2002) att upp till 25 

procent var sexuellt aktiva. Medelåldern för de medverkande kvinnorna var 65 år. 

 

I en kvantitativ studie med 232 deltagare hade 50 procent av individerna varit sexuellt aktiva 

under den senaste månaden. Av dessa hade 47 procent ingen eller lite lust. Bland dem som var 

sexuellt inaktiva uppgav 44 procent att det berodde på att de saknade partner och 39 procent 

ansåg att den sexuella inaktiviteten berodde på avsaknad av intresse. Vidare berodde 23 

procent av den sexuella inaktiviteten på fysisk dysfunktion som försvårade samlivet och 11 

procent på fatigue (Carmack et al., 2004). Enligt Ferrel et al. (2003) var minskad sexuell 

funktionalitet en utmaning i kvinnans relationer som krävde ökad förståelse och flexibilitet. 

Bukovic et al. (2008) fann ingen eller lite sexuell lust hos 47 procent av de deltagande 

kvinnorna och 42 procent hos deras partners. Den sexuella aktivitetsgraden hade inget 

samband med diagnosen eller sjukdomsstadiet.  

 

En enkätstudie visade att 83 procent av 177 kvinnor var gifta eller hade ett förhållande och av 

dessa var 86 procent sexuellt aktiva. De två vanligaste orsakerna till sexuell inaktivitet var att 

de inte hade någon partner och ingen sexuell lust. Vidare visade studien att av dem som hade 

ett förhållande var 13 procent sexuellt inaktiva. Dessa kvinnor var dock äldre och hade fler 

menopausala symptom (Absolom et al., 2008). Carmack et al. (2004) fann i sin studie att gifta 

kvinnor som var yngre än 56 år och fått sin diagnos för en längre tid sedan tyckte om sitt 

utseende och var mer benägna till sexuell aktivitet. 

 

En kvantitativ studie visade att majoriteten av patienterna var nöjda med sitt sexuella liv innan 

behandlingen, men upplevde att det hade försämrats efter behandlingen. Patienternas svar på 

vad de ansåg var anledningen till den sexuella dysfunktionen var nästan identiska. Samtliga 

trodde att det berodde på rädsla för smärta och smärtsamma samlag. Trots denna rädsla 

fortsatte de kvinnor som var sexuellt aktiva innan behandlingen att vara lika sexuellt aktiva 

även efter behandlingen (Bukovic et al., 2008). Enlig Liavaag et al. (2008) upplevde de 

kvinnor som var sexuellt aktiva mer obehag vid samlag, men de visade mindre tecken på 

nedstämdhet.  

Kvinnors fertilitet efter behandling av äggstockscancer 

I en kvalitativ studie framgick det att förlusten av fertilitet orsakade lidande hos kvinnorna 

efter behandling av äggstockscancer. Lidandet var relaterat till den reproduktiva förlusten och 

den barnlängtan som kvinnorna hade (Stead et al., 2001). Enligt en kvantitativ studie av 

Stewart et al. (2001) uppgav kvinnorna under 55 år att de upplevde en stor förlust relaterad till 

sin infertilitet. Vidare fanns det kvinnor som inte uttryckte någon reproduktiv förlust. 

 

Studien utförd av Gershenson et al. (2007) där jämförelse mellan en grupp med kvinnor som 

haft äggstockscancer och en kontrollgrupp med friska kvinnor genomfördes, undersöktes 

cancerbehandlingens effekter (som har betydelse för fertiliteten) hos de behandlade 

kvinnorna. Bland de kvinnor som haft äggstockscancer hade mer än hälften genomgått 

fertilitetsbevarande kirurgi och majoriteten hade fortfarande menstruationer. I genomsnitt 69 
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procent av kvinnorna som haft äggstockscancer, vilket motsvarade elva kvinnor, födde 22 

friska barn av vilka inga hade medfödda missbildningar.  

 

I en annan studie utförd av Satoh et al. (2010), var syftet att undersöka fertiliteten hos 

patienter som genomgått behandling vid ensidig äggstockscancer. Det framgick att 97 procent 

av de kvinnor som hade genomgått fertilitetsbevarande kirurgi hade nästan samma 

menstruationscykel som före behandlingen. Femtiotre procent av 211 deltagare var gifta 

kvinnor som inte hade genomgått någon graviditet innan behandlingen. Dessa kvinnor födde 

sammanlagt 56 friska barn. Fem kvinnor hade genomgått fertilitetsbehandling innan sin 

graviditet och upplevde inga problem under pågående graviditet. Enligt Gershenson et al. 

(2007) uppgav kvinnorna i studien betydligt fler svårigheter med reproduktionen och en större 

oro än kvinnorna i kontrollgruppen. En studie gjord av Morice et al. (2001) där 14 av de 

medverkande kvinnornas graviditeter observerades, framkom att ingen fick återfall efter 

graviditeten. Dessa kvinnor behandlades konservativt och genomgick sammanlagt 17 

graviditeter varav 15 var spontana. Vid en enkätstudie uppgav 47 procent av medverkarna att 

de hade svårt att bli gravida efter behandlingen (Absolom et al., 2008). Enligt Morice et al. 

(2001) hade en del kvinnor problem med fertiliteten redan innan behandlingen och ett fåtal av 

dessa kvinnor hade hunnit göra in vitro fertilisering (IVF) eller genomgått 

fertilitetsbehandling på grund av uteblivna ägglossningar.  

Behov av emotionellt och socialt stöd 

I tre kvalitativa och en kvantitativ studie uttryckte kvinnorna behovet av att kommunicera 

med vårdpersonalen om sexuella problem och klimakteriebesvär. Kvinnorna uppgav att 

kommunikationen måste förbättras och utföras i större utsträckning. (Ekman et al., 2004; 

Levine & silver, 2007; Stead et al., 2001; Stead et al., 2003). Enligt Ekman et al. (2004) fanns 

det ur kvinnornas perspektiv ett stort behov att stödja och lära dem att hantera sina känslor av 

svaghet och ångest. Många kvinnor uppgav att stödet de fick av sina närstående under 

behandlingen hade en stor betydelse och spelade roll hela vägen under sjukdomens gång. De 

flesta kvinnor upplevde att många var osäkra i bemötandet av dem. Det viktigaste för 

kvinnorna var att de blev behandlade som före cancerdiagnosen. Stead et al. (2003) fann i sin 

studie att endast en fjärdedel av läkarna och en femtedel av sjuksköterskorna diskuterade 

sexuella frågor med kvinnorna. Enligt Stead et al. (2001) undveks dessa samtal av båda 

parterna på grund av pinsamhet och att tiden var begränsad för diskussion av psykosexuella 

problem. I en studie av Ferell et al. (2003) uttryckte kvinnorna behovet av socialt stöd från 

familj, vänner och andra kvinnor som hade fått äggstockscancer. Enligt Bukovic et al. (2008) 

nämner kvinnorna inte behovet av sexualrådgivning. Studiens resultat tyder på att sexualitet 

fortfarande är ett tyst problem i vårt samhälle (Bukovic et al., 2008).  

 

Levine och Silver (2007) beskrev i sin studie att de kvinnor som fick möjlighet till stöd 

uppskattade detta mycket och var nöjda med det omsorgsfulla stödet de hade erbjudits. 

Däremot var det få kvinnor som tackade ja till detta. En annan studie (Ferell et al., 2003) 

illustrerade kvinnornas synsätt på det stöd som erbjöds av familj och vänner samt negativa 

erfarenheter av stöd och isolering. Kvinnorna hade varit mycket positivt inställda gentemot 

det stöd som familj och vänner erbjudit. De kände sig lättade när de slapp bördan att utföra 

praktiska göromål såsom matlagning och städning. Många ansåg att deras överlevnad var tack 

vare familj och vänners stöd. Vidare jämförde kvinnorna sin cancer med en ”storm” som blåst 

över deras liv och lämnat en ansvarsbörda, begränsningar och rädsla. Det lades stor fokus på 

familjens välmående och deras egen hälsa beskrevs som något sekundärt (Ferell et al., 2003).  
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Ekman et al. (2004) fann att kvinnor behandlade för äggstockscancer kände sig tvungna att 

fortsätta vara aktiva och upprätthålla en normal livsföring för att stärka bilden av att vara 

hälsosamma och socialt fungerande. Dessa kvinnor fick inget ovillkorligt stöd från sina 

vänner och släktingar. De kände att de var tvungna att fortsätta vara starka och hålla en god 

min. En kvinna uttryckte ”My friends thank me for being so strong when they feel sorry and 

sad” (Ekman et al., 2004).  

 

En kvantitativ studie av Levine och Silver (2007) visade att mindre än hälften av deltagarna 

till studien hade varit i behov av och besökt en psykolog. Endast tio kvinnor behandlades för 

depression och 20 kvinnor hade tagit antidepressiva, ångestdämpande eller sömnmediciner 

någon gång. Enligt en kvalitativ studie (Stead et al., 2003) ansåg vårdpersonalen att kvinnorna 

bör informeras om problem som kunde uppstå till följd av sjukdomen såsom sexuella 

problem, för att underlätta för dem. Även de intervjuade kvinnorna ansåg att skriftlig 

information kring sexuella problem eller en kontaktperson som stöd skulle ha hjälpt dem att 

hantera sin situation. I studien framgick det även att majoriteten av kvinnorna föredrog en 

äldre person inom vården att samtala med. Många kvinnor uppgav att det endast hade räckt 

med ett fåtal minuter av diskussion kring sexualitet och att det var allt som behövdes. 

Kvinnorna berättade att de biverkningar som oftast nämndes var illamående och kräkningar 

och inte sexuella problem (Stead et al., 2003).  

Äggstockscancerns påverkan på kvinnornas relationer 

Många kvinnor uttryckte att äggstockscancern inneburit stora utmaningar i deras relationer. 

Däremot beskrev de att deras förhållanden hade mognat på ett positivt sätt. De uttryckte en 

känsla av skuld till följd av deras beroende och att partnern hade vårdat dem (Ferell et al., 

2003). Enligt Stead et al. (2001) påverkades kvinnors självkänsla och relationer mycket när 

deras sexuella liv inte fungerade som vanligt. I studien av Ferell et al. (2003) framgick en oro 

för rollförändringar i kvinnans relationer. Vidare visade studien att en stor utmaning i deras 

relationer var sexuell dysfunktion.  

 

En studie visade att sexuellt aktiva kvinnor som överlevt äggstockscancer oftare levde i 

parrelationer och hade bättre livskvalitet än sexuellt inaktiva som hade behandlats för 

äggstockscancer (Liavaag et al. (2008). Även i studien av Gershenson et al. (2007) framgick 

det att kvinnorna upplevde stor tillfredställelse i sina relationer på grund av fler gemensamma 

aktiviteter, större anpassningsförmåga i parrelationen och en högre grad av överenskommelse 

i förhållandet.  En annan studie av Absolom et al. (2008) visade att 148 av 178 deltagande 

kvinnor där medelåldern var 38.5 år i studien var gifta och hade en intim relation. De kvinnor 

som levde i ett förhållande ansåg detta vara mycket positivt. Att inte ha en partner var den 

främsta orsaken till sexuell inaktivitet och minskad lust hos resterande av studiens deltagare. 

En annan studie av Wenzel et al. (2002) beskrev att de största anledningarna till minskad 

sexuell aktivitet hos deltagarna var att de inte hade någon partner, ointresse, fysiska problem 

hos överlevarna eller en partner med fysiska problem. 

 

En kvantitativ studie gjord av Bukovic et al. (2008) visade att drygt en tredjedel av kvinnorna 

var helt tillfredsställda med sitt äktenskap eller relation. Majoriteten hade inte observerat 

några negativa förändringar i sina partners attityder efter behandlingen. Tvärtom fann de 

flesta att deras partners hade samma attityd eller till och med ett förbättrat bemötande än 

tidigare. Vidare visade studien att kvinnorna diskuterade sin sexualitet med partnern innan 

och efter behandlingen men att samtal om sexualitet fortfarande var tabubelagt i samhället. 
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Kvinnors välbefinnande efter behandling av äggstockscancer 

Enligt två intervjustudier utförda av Matulonis et al. (2008) och Wenzel et al. (2002) uppgav 

de kvinnor som behandlats för äggstockscancer att de hade god hälsorelaterad livskvalitet. Det 

beskrevs i studien av Matulonis et al. (2008) att de flesta kvinnor upplevde sina liv som 

tillfredsställande. Studien gjord av Levine och Silver (2007) visade att ju äldre kvinnorna var 

desto mer socialt och emotionellt välbefinnande samt bättre livskvalitet hade de jämfört de 

yngre kvinnorna. I en kvantitativ studie av Stewart et al. (2001) med 200 deltagare uppgav 89 

procent av de deltagande kvinnorna att de hade god eller utmärkt hälsa. Vidare beskrev 

Stewart et al. (2003) att kvinnorna ansåg sig ha bättre mental hälsa och samma energinivå 

som resten av befolkningen. En studie (Wenzel et al., 2002) med 49 medverkande kvinnor 

visade att 16 procent led av diagnostiserad depression. Trettioen procent av kvinnorna 

graderade sitt emotionella välbefinnande som utmärkt och 75 procent ansåg sig ha ett utmärkt 

socialt välbefinnande.  

 

Självförtroendet hade betydelse för hur kvinnorna hanterade sjukdomen. En del kvinnor 

uttryckte att de såg en förändring i sitt utseende till följd av sjukdomen och behandlingarna 

(Wenzel et al., 2002). Den psykologiska påverkan som observerades efter behandlingen vid 

äggstockscancer var att drygt hälften av kvinnorna hade fått en annorlunda kroppsbild. De 

uppfattade sina kroppar som annorlunda men inte skadade (Bukovic et al., 2008). En annan 

studie gjord av Ekman et al. (2004) visade att kroppsuppfattningen och självbilden var 

oförändrad efter cytostatikabehandling och operation. Dessa kvinnor ansåg sig inte vara 

annorlunda jämfört med friska kvinnor trots borttagande av äggstockarna och livmodern. En 

kvinna från studien berättade : ”I feel exactly the same. My uterus was removed ten years ago 

and I have never missed it. I feel the same now. I am the same even if some parts of my body 

have been removed”.  

 

Enligt Absolom et al. (2008) uppgav kvinnorna obehag och en negativ påverkan på 

livskvaliteten. Däremot uttryckte de kvinnor som fick hormonbehandling att detta bidrog till 

bättre emotionellt välbefinnande. Stead et al. (2001) och Wenzel et al. (2002) beskrev att 

kvinnorna uttryckte att rädslan för återfall var påfrestande.  

 

I studien gjord av Levine & Silver (2007) sänktes kvinnornas livskvalitet under de första 

månaderna. En jämförelse gjordes mellan oroliga och icke-oroliga kvinnor och signifikanta 

skillnader kunde påvisas mellan emotionella och funktionella välbefinnandet i början av 

studien. Skillnader i livskvaliteten visades även när det hade gått tre månader. Däremot fanns 

det inga signifikanta skillnader på livskvaliteten efter ett år. Med tiden uppnådde både de 

oroliga och de icke-oroliga kvinnorna samma nivå av livskvalitet. 

 

Stewart et al. (2001) fann att de flesta kvinnor ansåg att erfarenheten av att ha fått 

äggstockscancer hade förändrat deras livssyn och relationer på ett överväldigande positivt 

sätt. Det var ytterst få kvinnor som rapporterade negativa känslor och reaktioner på grund av 

sjukdomen. Kvinnor som hade högskoleutbildning och överlevt cancern i minst fem års tid 

uppgav självsäkerhet och positiv livssyn. Vidare framkom det att de äldre kvinnorna lade 

sjukdomen bakom sig mycket snabbare och kunde gå vidare medan de yngre upplevde mer 

oro inför framtiden.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då det fanns tidigare forskning i form av kvantitativa och kvalitativa studier som svarade mot 

studiens syfte valdes en systematisk litteraturstudie som metod för att kunna sammanställa 

och kritiskt granska aktuell forskning. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det viktigt 

att undvika slumpmässiga fel genom ett systematiskt förhållningssätt. 

 

Studiens syfte låg till grund för sökorden i databassökningarna. I sökningarna användes ordet 

AND för kombination av sökorden. Enligt Forsberg och Wengström (2008) ger ordet AND 

mer begränsning och ett bättre resultat i sökningen. Få abstract lästes i förhållande till antalet 

träffar och det berodde på att sökorden gav i vissa fall identiska sökningsresultat. Träffarna 

gav även artiklar som var irrelevanta för studien. Redan i artiklarnas titel kunde författarna se 

att många artiklar handlade om bröstcancer eller annan gynekologisk cancerform. Detta kan 

vara orsaken till att sökningen ”Ovarian neoplasms AND Infertility AND Estrogens” gav flest 

träffar men att inga artiklar valdes. Det är möjligt att detta resulterat i att artiklar valts bort, 

trots att eventuellt vissa delar av studierna behandlade äggstockscancer. Däremot tros detta 

inte ha påverkat resultatet då 15 artiklar om endast äggstockscancer framtogs. Då många 

artiklar återkom under flera sökord styrker detta att valda sökord och syftet har en bra 

koppling sinsemellan. Eventuellt kunde andra sökord eller en begränsning av sökorden genom 

att använda ordet NOT ha bidragit till mer avgränsade träffar. Avgränsning såsom NOT 

Breast Neoplasms OR Genital Neoplasms, Female visade sig resultera i färre träffar med 

irrelevant information, då detta prövades efter avslutad sökning. Den manuella sökningen 

underlättade sökningsprocessen då relevanta originalartiklar kunde framtas via reviewartiklars 

referenslistor. Matrisen (se bilaga 2) sammanställdes för att skapa en övergripande 

uppfattning om artiklarnas innehåll och för att underlätta bearbetningsprocessen för studiens 

författare. Matrisen var till god hjälp vid resultatskrivning då struktureringen av resultatet 

gjordes utifrån denna. 

 

Tillförlitligheten eftersträvades då föreliggande arbetes författare kunde förhålla sig objektivt 

till resultatet genom att först läsa artiklarna var för sig och därefter diskutera innehållet. 

Endast originalartiklar inkluderades och vedertagna sökord användes vid sökningarna i 

databaserna. Vid bearbetning, granskning och analys av artiklarna ökade trovärdigheten 

genom användning av bedömningsprotokollet framtagen av Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) (se bilaga 1). 

 

Anledningen till att författarna valde engelskspråkiga artiklar var att engelska är ett vedertaget 

forskningsspråk (Friberg, 2006). Vidare valdes artiklar där deltagarna var färdigbehandlade 

för äggstockscancer. Detta för att uppnå syftet att beskriva kvinnornas sexualitet och fertilitet 

efter behandlingen. 

 

Ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara högst tio år gamla, då uppsatsförfattarna 

ville att endast aktuell forskning skulle inkluderas. Det är tänkbart att expansion av 

inklusionskriteriet till fler antal år skulle leda till träffar med påverkan på det aktuella 

resultatet. Exempelvis kan det tänkas att fertilitetsbevarande behandlingar inte utfördes i lika 

stor utsträckning förr och då kunde det leda till att uppsatsens resultat visade att fler kvinnor 

blivit infertila till följd av behandlingen. Vidare är det troligt att 

äggstockscancerbehandlingens seneffekter var mer destruktiva och gav fler och allvarligare 

biverkningar. 
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Ursprungligen var författarnas avsikt att beskriva kvinnors livskvalitet efter gynekologisk 

cancer. Eftersom problemområdet var alldeles för omfattande valdes ett mer avgränsat 

perspektiv. Uppsatsförfattarna valde äggstockscancer eftersom denna klassas som en 

folkhälsosjukdom, då den kräver flest antal liv bland alla gynekologiska cancerformer.  

 

De artiklar som ligger till grund för denna litteraturstudies resultat var övervägande 

kvantitativa. Det fanns många vetenskapliga artiklar som behandlade sexualitet efter 

behandling av äggstockscancer, däremot fanns inte lika många studier kring kvinnors 

fertilitet.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors livskvalitet avseende sexualitet och 

fertilitet efter behandling av äggstockscancer. Övervägande andel av artiklarnas resultat 

visade att de kvinnor som överlevt äggstockscancer drabbades av sexuell dysfunktion och 

besvärades av menopausala symptom. De kvinnor som blev infertila uttryckte stort lidande. 

Vidare uttrycktes behov av stöd och information från vårdpersonal. 

 

Resultatet visade att kvinnor som behandlats för äggstockscancer drabbades av menopausala 

symptom (Absolom et al., 2008; Carmack et al., 2004; Ferell et al., 2003; Matulonis et al., 

2008; Stead et al., 2001; Wenzel et al., 2002). De symptom som upplevdes obehagligast var 

vaginal torrhet och vaginal atrofi (Carmack et al., 2004; Ferell et al., 2001; Stead et al., 2001). 

Detta ledde till att kvinnorna upplevde smärta och obehag vid samlag (Absolom et al., 2008). 

Även studierna utförda av Robson et al. (2002) och Madalinska et al. (2006) styrker detta.  

 

Graden av ovariell dysfunktion hade ett starkt samband med kvinnans ålder. De äldre 

kvinnorna besvärades av fler menopausala symptom. Trots detta tycktes de kunna hantera 

sjukdomen och fysiska obehag på ett bättre sätt än de yngre kvinnorna. Yngre kvinnor hade 

färre menopausala symptom men hade en sämre hälsorelaterad livskvalitet. Det fanns ett 

samband mellan minskad tillfredsställelse och besvärligare menopausala symptom. Yngre 

kvinnor med god mental hälsa besvärades av färre menopausala symptom och biverkningar av 

behandlingen (Absolom et al., 2008). Robson et al. (2002) menar att yngre kvinnor led av 

mindre fysiska men. De uttryckte mindre smärta och hade ett bättre emotionellt 

välbefinnande. Deras generella hälsa var allmänt bättre än de äldre kvinnornas (Robson et al., 

2002). Det kan tänkas att de äldre kvinnorna redan hade kommit in i klimakteriet, medan de 

yngre kvinnorna kunde uppleva de menopausala symptomen som mer påfrestande.   

 

Vidare framkom det av artiklarna att de kvinnor som fick hormonbehandling hade färre 

menopausala besvär. Däremot var det enbart en minoritet av kvinnorna som erhöll någon 

form av hormonbehandling vid menopausala besvär (Absolom et al., 2008). Detta framgick 

även i studien av Robson et al. (2002). I en studie utförd av Antoine et al. (2008) där 

behandling av klimakteriebesvär efter bröstcancer studerats, framkom att mer än hälften av 

patienterna avstod från användning av hormonpreparat för att lindra sina symptom. 

Dessa kvinnor rekommenderades att avstå från behandling på grund av återfallsrisken. 

Absolom et al. (2008) menar dock att främsta orsaken var tidigare svåra biverkningar eller att 

vårdpersonalen varnat dem för eventuella hälsorisker. 

 

Av resultaten i föreliggande studie framkommer att fokus bör läggas på kvinnors 

menopausala hälsoproblem och anledningen till att många kvinnor inte hormonbehandlas. Det 

är oklart om kvinnorna får adekvat information om de olika hormonbehandlingarna (Absolom 

et al., 2008)  
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Föreliggande studie visade att äldre kvinnor tycks ha lättare att hantera sjukdomen trots att de 

fick fler och besvärligare symptom än de yngre kvinnorna. Detta kan bero på att de äldre 

redan hade bildat familj och behövde därför inte oroa sig för risken att bli infertila efter 

behandlingen.  

 

Samtliga vetenskapliga artiklar som ingick i föreliggande studie och som berörde kvinnors 

sexualitet efter behandling av äggstockscancer, visade att kvinnornas sexualitet påverkades 

negativt efter behandlingen (Absolom et al., 2008; Bukovic et al., 2008; Carmack et al., 2004; 

Ferrel et al., 2003; Gershenson et al., 2007; Liavaag et al., 2008; Matolunis et al., 2008; Stead 

et al., 2001; Stead et al., 2003; Stewart et al., 2001; Wenzel et al., 2002). Även en studie 

utförd av Benshushan et al. (2009) styrker detta. 

 

Flera studier berörde kvinnornas minskade sexuella lust, smärta och obehag samt minskad 

sexuell tillfredsställelse i samband med sexuell aktivitet (Carmack et al., 2004; Gershenson et 

al. 2007; Liavaag et al., 2008; Matolunis et al., 2008 Wenzel et al., 2002). Detta styrks även 

av Donovan et al. (2006). 

 

De vetenskapliga artiklar som ingick i denna litteraturstudie uttrycker sexuell dysfunktion på 

skilda sätt och det är svårt att finna en konsekvent definition på tillståndet. Det framgår av 

artiklarna att kvinnornas sexualitet och fertilitet påverkas av både fysiska och psykiska 

faktorer som kan leda till ett icketillfredsställande samliv och dysfungerande sexualitet. Enligt 

Hulter (2004) skiljer sig det sexuella behovet mellan olika människor. Det uttrycks även att 

sexuell ohälsa leder till negativ påverkan på individens livskvalitet. Vidare beskriver även 

WHO (2002) att sexualitet är ett flerdimensionellt begrepp som påverkas av en rad faktorer 

som måste samverka för att gynna den sexuella relationen.  

 

Kvinnor som genomgått borttagande av båda äggstockarna uppgav att den främsta orsaken till 

sexuell inaktivitet var brist på sexuellt intresse och fysiska problem (Madalinska et al., 2006). 

De vetenskapliga artiklarna visade en beaktansvärd variationsvidd när det gäller kvinnornas 

sätt att hantera den sexuella dysfunktionen. Vissa valde att bli sexuellt inaktiva, medan många 

valde att vara fortsatt sexuellt aktiva trots avsaknad av sexuell lust och det obehag de ständigt 

upplevde under samlag (Gershenson et al., 2007; Liavaag et al., 2008; Wenzel et al., 2002). 

Ferell et al. (2003) beskrev att den sexuella dysfunktionen upplevdes som den största 

utmaningen i kvinnornas relationer. Stead et al. (2003) menar att kvinnorna hade en stark 

önskan att återgå till ett normalt fungerande sexuellt liv. Även i studien av Ekman et al. 

(2004) framkom att kvinnorna ställde höga krav på sig själva. Dessa anledningar kan förklara 

sexuell aktivitet trots det uttalade obehaget. 

 

Även Robson et al. (2002) beskrev att kvinnorna hade svårigheter att uppnå orgasm, upplevde 

smärta vid samlag och uppgav att de hade en minskad sexuell lust samt blev mindre sexuellt 

upphetsade efter borttagande av äggstockarna. Vidare fanns det inga signifikanta skillnader 

mellan kvinnor som var premenopausala och postmenopausala före operationen. Många 

kvinnor uppgav dock att de hade det mycket värre efter operationen (Robson et al., 2002). 

 

Enligt en studie där kvinnor som opererat bort sina äggstockar ingick, fanns ingen signifikant 

skillnad hos de överlevande kvinnorna gällande sexuell tillfredsställelse, upphetsning eller 

orgasmfrekvens (Aziz, Bergqvist, Brännström, Nordholm & Silfverstolpe, 2005). När 

äggstockarna opereras bort påverkas kvinnans sexuella lust på grund av hormonförlust, och 

om båda äggstockarna tas bort hamnar hon i klimakteriet. Detta kan leda till torra slemhinnor, 
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smärtor vid samlag och minskad orgasmförmåga. Många kvinnor som genomgått kirurgiska 

behandlingsformer vid äggstockscancer upplevde de operativa ingreppen som stympande och 

som ett hot mot deras kvinnlighet och självkänsla (Mattsson, 2001). Enligt Reitan & 

Schölberg (2003) är den personliga självkänslan och en positiv livssyn av betydelse för att 

uppnå en god livskvalitet. 

 

Enligt Carmack et al. (2004) berodde cirka en fjärdedel av den sexuella inaktiviteten på 

fatigue. Även Madalinska et al. (2006) menar att den främsta orsaken till sexuell inaktivitet är 

trötthet hos kvinnan eller partnern. En studie utförd av Liavaag et al. (2008) visade att sexuellt 

aktiva kvinnor som överlevt äggstockscancer led mindre av fatigue med ett ökat 

välbefinnande än sexuellt inaktiva som behandlats för äggstockscancer. 

 

En annan studie beskrev att gifta kvinnor var mer nöjda med sitt utseende och betydligt mer 

sexuellt aktiva (Carmack et al., 2004). Om kvinnan saknade en partner var det enligt Absolom 

et al. (2008) och Wenzel et al. (2002) den främsta orsaken till sexuell inaktivitet.  

 

Kvinnans intima relationer blev onekligen påverkade av den sexuella dysfunktionen. De hade 

ett behov av att kommunicera med sin partner kring den sexuella relationen. Om kvinnan 

levde i ett parförhållande sedan en längre tid tillbaka kunde den sexuella dysfunktionen 

bearbetas på ett bättre sätt genom det stöd hon fick från partnern. Däremot kunde hon ställas 

inför en stor utmaning om hon led av sexuell dysfunktion och dessutom skulle handskas med 

att inleda en ny relation (Bukovic et al., (2008). Enligt Swenson et al. (2003) påverkas 

kvinnors parrelationer negativt av det nedsatta sexuella intresset. Reitan & Schölberg (2003) 

och WHO (1997) menar att individens relationer och gemenskap med sin omgivning påverkar 

livskvaliteten. WHO (1997) menar även att livssynen och individens förväntningar är 

avgörande för hur personen upplever sin livssituation. 

 

Stead et al. (2003) fann att vårdpersonalen ansåg att kvinnorna var i behov av information 

kring sexualitet för att underlätta rehabilitering och återgång till ett normalt fungerande 

sexuellt liv. Trots detta var det en liten andel som erbjöd rådgivning. Kvinnorna själva 

uttryckte också behovet av information och rådgivning för att bättre kunna hantera sin 

situation (Stead et al., 2003). Däremot fann Bukovic et al. (2008) att det var ytterst få som 

uttryckte detta behov. Enligt Levine och Silver (2007) var det dessutom få kvinnor som 

tackade ja till det stöd som erbjöds. Stead et al. (2003) fann att de två faktorer som hindrade 

samtalen var tidsbrist hos vårdpersonalen och faktumet att diskussioner kring sexualitet och 

sexuell dysfunktion upplevdes generande av båda parterna. Kvinnorna i studien uttryckte att 

endast ett fåtal minuter av kommunikation med vårdpersonalen hade räckt som stöd. Även 

Fasching et al. (2007) styrker kvinnornas behov av kommunikation och att detta måste 

förbättras.  Däremot var det enligt Matolunis et al. (2008) 46 procent av deltagarna i studien 

som valde att inte besvara frågor kring sin sexualitet trots behovet. Enligt Ferell et al. (2008) 

kan kommunikation mellan vårdpersonal och kvinnan bidra till en bra utvärdering av 

livskvaliteten. Detta förhållningssätt bidrar till ökad kvalitet inom cancervården. 

 

Resultatet visade att infertilitet hos kvinnor som behandlats för äggstockscancer orsakade 

lidande relaterad till den reproduktiva förlusten (Stead et al., 2001; Stewart et al., 2001). 

Wenzel et al. (2005) menar att det finns ett samband mellan infertilitet och sämre livskvalitet 

avseende fysisk och psykisk hälsa. Även Hreinsson et al. (2005) menar att infertilitet hos 

kvinnor kunde orsaka lidande och leda till livslång sorg. 
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Studier utförda av Gershenson et al. (2007), Morice et al. (2001) och Satoh et al. (2010) 

visade att ett fertilitetsbevarande förhållningssätt vid behandling av äggstockscancer ledde till 

att majoriteten av kvinnorna hade samma menstruationscykler som innan behandlingen. De 

allra flesta blev spontant gravida utan att behöva genomgå fertilitetsbehandlingar. Vidare 

kunde majoriteten av de kvinnor som genomgått fertilitetsbevarande behandlingsmetoder bli 

gravida och alla födde friska barn utan några missbildningar. Även den retrospektiva studien 

utförd av Song et al. (2011) och reviewartikeln av Nam (2010) styrker att fertilitetsbevarande 

behandlingsmetoder har visat sig vara ett framgångsrikt förhållningssätt vid behandling av 

kvinnor som vill bevara sin fertilitet.  

 

Enligt Ferell et al. (2003) samt Levine och Silver (2007) uttryckte kvinnorna stor tacksamhet 

gentemot sina anhöriga. De uppskattade det sociala stödet och kände sig lättade när de 

anhöriga avlastade dem vid praktiska vardagssysslor. Många ansåg att deras överlevnad var 

tack vare omgivningens omsorgsfulla stöd. Detta ledde till en känsla av beroende och även 

skuld över att vara i behov av vård från omgivningen. Ferell et al. (2003) framhävde även att 

äggstockscancern orsakade en stor utmaning i kvinnornas relationer. Däremot uppgav 

kvinnorna att detta hade bidragit till en positiv mognadsprocess i relationerna.  

 

Absolom et al. (2008) menar att majoriteten av de kvinnor som var gifta i studien, upplevde 

sina intima relationer positivt. Enligt Bukovic et al. (2008) upplevde majoriteten ingen 

förändring i sina partners attityder. De ansåg att partnern till och med hade förbättrat sitt 

bemötande. Även enligt Donovan et al. (2006) hade partnern en viktig roll och det fanns ett 

starkt samband mellan dåliga relationer och sexuell dysfunktion. Fasching et al. (2007) 

beskrev i sin studie att de kvinnor som levde i bra relationer uppgav en högre sexuell 

tillfredsställelse. 

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att kvinnor som överlevt äggstockscancer hade en 

god livskvalitet (Matulonis et al., 2008; Wenzel et al., 2002). Även studien av Stewart et al. 

(2001) styrker att kvinnorna ansåg sig ha god hälsa samt positiv livssyn. Enligt Absolom et al. 

(2008) uttryckte däremot kvinnorna obehag och negativ påverkan på livskvaliteten. Servimäki 

et al. (2003) menar att individens livskvalitet påverkas av smärta och kan orsaka psykiskt 

lidande.  

 

Hormonbehandling visade sig ha en positiv inverkan på kvinnornas livskvalitet (Absolom et 

al., 2008). Enligt Carter et al. (2011) borde patienterna få bättre information om hur 

östrogenbrist kan leda till vaginala hälsoproblem och hur en eventuell sexuell dysfunktion kan 

förebyggas. Carter et al. (2011) menar att både information och icke hormonella hjälpmedel 

kan minska obehaget. Både Krychman et al. (2004) och Schover (2005) framhåller att de 

kvinnor som inte blivit hjälpta av icke hormonella hjälpmedel, kan med fördel bli 

smärtlindrade efter en lågdos- östrogenbehandling.     

 

Av de kvinnor som uppgav god livskvalitet var det drygt hälften som besvärades av kroniska 

åkommor relaterade till sjukdomen. Trots detta ansåg kvinnorna i studien att de hade bättre 

mental hälsa än resten av befolkningen (Stewart et al., 2001). Enligt Wenzel et al. (2002) 

uttryckte dessutom en tredjedel sitt emotionella välbefinnande och tre fjärdedelar sitt sociala 

välbefinnande som utmärkt. En annan studie (Levine och Silver, 2007) framhävde att äldre 

kvinnor hade ett bättre socialt och emotionellt välbefinnande samt bättre livskvalitet än de 

yngre kvinnorna. I studien av Liavaag et al. (2007) framgick däremot att kvinnor med 

äggstockscancer hade sämre livskvalitet jämfört med den övriga populationen. Även 
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Servimäki et al. (2003) fann sämre livskvalitet hos alla cancersjuka i jämförelse med den 

övriga befolkningen. 

 

Enligt Ekman et al. (2004) var kvinnornas kroppsuppfattning och självbild oförändrad efter 

avslutad behandling. Kvinnorna ansåg sig inte vara annorlunda jämfört med friska kvinnor. 

Däremot fann Wenzel et al. (2002) att en del kvinnor upplevde en förändring av kroppsbilden 

efter behandlingen. Vidare framhävdes att kvinnornas självförtroende hade betydelse för hur 

de hanterade sjukdomen. Swenson et al. (2003) menar att den förändrade kroppsbilden 

påverkade kvinnornas självförtroende negativt. Carmack et al. (2004) fann att yngre kvinnor 

som var gifta tenderade att ha en positivare självbild och var mer benägna till sexuell aktivitet. 

Stead et al. (2001) menar att kvinnorna fick en försämrad självkänsla vid sexuell dysfunktion. 

Däremot fann Donovan et al. (2006) och Fasching et al. (2007) att dålig självbild bidrog till 

sexuell dysfunktion. 

Slutsats 

Resultatet tyder på att en stor andel av de kvinnor som behandlats för äggstockscancer 

drabbades av menopausala symptom och upplevde det som mycket påfrestande och 

obehagligt. Vidare var det en övervägande andel av kvinnorna som fick en negativ påverkan 

på sin sexuella hälsa. Bland de kvinnor som blev infertila uppgav många ett stort lidande. 

Däremot fanns det dock kvinnor som var infertila efter behandlingen men som inte upplevde 

någon reproduktiv förlust. Trots sjukdomen och dess behandling var det många kvinnor som 

ansåg sig ha god livskvalitet samt positiv självkänsla och kroppsbild. 

 

Resultatet framhävde även kvinnornas behov av stöd och information från vårdpersonal kring 

sexualitet och infertilitet. Det är av värde att sjuksköterskan har kunskap om sjukdomen och 

behandlingens inverkan på kvinnans liv. Genom ökad förståelse för kvinnans situation kan 

sjuksköterskan bemöta hennes informationsbehov, omvårdnadsbehov och behov av stöd på ett 

insiktsfullt och adekvat sätt. 

 

Det är önskvärt med vidare forskning kring infertilitet hos kvinnor som haft äggstockscancer. 

Genom att studera de sena effekter kvinnor kan drabbas av efter genomgången behandling 

kan ökad förståelse uppnås och kunskapen kan bidra till riktlinjer som höjer 

omvårdnadskvaliteten. Vidare vore det intressant att undersöka skillnaden i sexualitet och 

fertilitet hos kvinnor som opererat bort ena eller båda sina äggstockar. Det vore även 

intressant med studier om varför många kvinnor fortsätter att vara sexuellt aktiva trots de 

påtagliga besvär som de upplever under samlag.   
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Bilaga 1 

Tabell 1. 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 (2006). 

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 välgenomförd 

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 aller 

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 välgenomförd 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/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

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 välgenomförd 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. Avvsikten 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
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Författare 

År 

Land 

 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

Typ 

 

 

Absolom, K., 

Eiser, C., 

Turner, L., 

Ledger, W., 

Ross, R., 

Davies, H., 

Coleman, R., 

Hancock, B., 

Snowden, J., 

Greenfield, D., 

2008 

Storbritannien 

 

 

Ovarian 

failure 

following 

cancer 

treatment: 

current 

management 

and quality 

of life. 

 

Syftet med 

studien var att 

(1) fastställa 

förekomsten av 

screening för 

äggstockscancer

(2) beskriva 

kvinnornas 

självrapporterin

g av 

klimakteriebesv

är (3) bedöma 

effekten av för 

tidig menopaus 

och om 

kvinnors 

sexuella  

Aktivitet 

 

 
Enkätstudi

e 

 

n = 288 

(110) 

 

Kvinnorna besvärades av 

klimakteriebesvär och minskad sexuell 

aktivitet. Obehag och minskning av 

den allmänna livskvaliteten. 

 

K+R 

I 

 

Bukovic, D., 

Silovski, H., 

Silovski, T., 
Hojsak, I., 

Akic, K.,  
Hrgovic, Z., 

2008 

USA 

 

 

Sexual 

functioning 

and body 

image of 

patients 

treated for 

ovarian 

cancer 

 

Syftet var att 

fastställa 

skillnader i 

sexuell funktion 

och 

kroppsuppfattni

ng hos patienter 

som behandlats 

för 

äggstockscancer

, beroende på 

behandlingsfor

m. 

 

 
frågeformu

lär 

 

n= 569 

(86) 

 

Majoriteten av patienterna var nöjda 

med sitt sexuella liv innan 

behandlingen och upplevde att detta 

försämrades efter behandlingen. De 

uppfattade sin kropp som annorlunda 

men inte skadad. 

 

K 

I 

 

 

Carmack 

Taylor, C. L., 

Basen-

Engquist, K., 

Shinn, E. H., 

Bodurka, D. 

C.,  

2004 

USA 

 

 

Predictors of 

Sexual 

Functioning 

in Ovarian 

Cancer 

Patients 

 

 

Undersöka 

sexuell funktion 

hos äggstocks-

cancerpatienter 

och identifiera 

faktorer som 

förutsäger 

sexuell aktivitet, 

funktionalitet, 

tillfredsställelse, 

obehag, vanor 

och frekvens. 

 

 

Frågeform

ulär 

 

n = 329 

(97) 

 

50 % av patienterna hade varit sexuellt 

aktiva under den senaste månaden. Av 

de sexuellt aktiva hade 47 % ingen 

eller lite lust. 80 % hade problem med 

vaginal torrhet, 62 % hade ont eller 

kände obehag under penetration. Av 

de som var sexuellt inaktiva uppgav 44 

% att det berodde på att de saknade 

partner, 39 % pga. brist på intresse, 23 

% pga. fysisk dysfunktion som 

försvårade sex och 11 % pga. fattigue. 

Vid användning av en multivariabel 

modell för att förutsäga sexuell 

aktivitet, fann man att gifta kvinnor 

som var yngre än 56 år, hade fått sin 

diagnos för länge sedan och gillade sitt 

utseende, var mer benägna att vara 

 

K 

I 



   

sexuellt aktiva. 

 

 

Ekman, I., 

Bergbom, I., 

Ekman, T., 

Berthold, H., 

Mahsneh, S. 

M., 

2004 

Sverige 

 

 

Maintaining 

Normality 

and Support 

Are Central 

Issues When 

Receiving 

Chemothera

py for 

Ovarian  

Cancer. 

 

 

Syftet med 

denna studie var 

att öka 

förståelsen ur 

patientperspekti

v som diagnosti-

serats och 

behandlats för 

äggstockscancer 

 

 
Intervjustu

die 

 

n = 10 

(0) 

 

Behovet av att stödja dessa kvinnor att 

lära sig hantera sina känslor av svaghet 

och ångest är stor. 

Kroppsuppfattningen är oförändrad 

efter cytostatikabehandling och 

operation. 

 

K 

I 

 

Ferrel, B. R., 

Smith, S. L., 

Ervin, K. S., 

Itano, J., 

Melancon, C., 

2003 

USA 

 

A 

Qualitative 

analysis of 

social 

concerns of 

women with 

ovarian 

cancer 

 

 

Undersöka det 

sociala 

välbefinnandet 

hos kvinnor som 

haft 

äggstockscancer 

för att bättre 

kunna definiera 

deras behov av 

vård. 

 

Textanalys 

av 

korrespond

ens hämtat 

från ett 

nyhetsbrev 

för kvinnor 

som 

överlevt  

äggstocksc

ancer.  

 

n = 21806 

(0) 

 

Textanalysen resulterade i flest 

påståenden som var relaterade till 

socialt stöd och behovet av stöd från 

familj, vänner och andra kvinnor som 

fått äggstockscancer. Vidare förekom 

en stor oro för sjukdomens genetiska 

arv vilket ledde till skuldkänslor och 

oro inför att deras döttrar ska ha ärvt 

sjukdomen. Även förändrade 

familjerelationer och oro för 

rollförändringar i kvinnornas 

relationer berördes. Många kvinnor 

hamnade i klimakteriet efter 

behandlingen och besvärades av 

fysiska problem såsom vaginal torrhet 

och vaginal atrofi. Den sexuella 

dysfunktionen utgjorde en utmaning i 

relationerna. 

 

 

R 

II 

 

Gershenson, 

D. M.,  

Miller, A. M., 

Champion, V. 

L.,  

Monahan, P. 

O.,  

Zhao, Q., 

Cella, D., 

Williams, S. 

D.,  

2007 

USA 

 

Reproductiv

e and Sexual 

Function 

After 

Platinum-

Based 

Chemothera

py in Long-

Term 

Ovarian 

Germ Cell 

Tumor 

Survivors: A 

Gynecologic 

Oncology 

Group Study 

 

 

Jämföra kvinnor 

som överlevt 

äggstockscancer 

med en 

kontrollgrupp 

för att studera 

menstruation, 

reproduktion, 

sexuell 

funktionalitet 

och anpassning. 

 

Frågeform

ulär och 

telefoninte

rvjuer 

 

n = 132 

(15) 

 

53,8 % av överlevarna hade genomgått 

fertilitetsbevarande kirurgiska ingrepp. 

Av dessa hade 87,3 % menstruationer. 

Jämfört med kontrollgruppen hade 

överlevarna betydligt fler svårigheter 

med reproduktionen, upplevde mindre 

sexuell njutning och var mindre 

sexuellt aktiva. Överlevarna upplevde 

dock mer tillfredsställelse i sina 

relationer pga. fler gemensamma 

aktiviteter, större anpassningsförmåga 

i parrelationen och en högre grad av 

överenskommelse i förhållandet. 

 

CCT+K 

I 

 

Levine, E. G., 

Silver, B., 

2007 

USA 

 

A pilot 

study: 

Evaluation 

of a 

psychisocial 

program for 

women with 

 

Syftet med 

studien var att 

ställa följande 

frågor: (1) Vilka 

är behoven hos 

kvinnor med 

gynekologisk 

 

Enkätstudi

e, 

enkäterna 

fylldes i 

vid 3 olika 

tidpunkter. 

 

n = 75 

(22) 

 

Hälften av kvinnorna hade fått 

diagnosen äggstockscancer och  

majoriteten hade utfört en 

hysterektomi. Inga större skillnader på 

den totala livskvaliteten kunde påvisas 

efter ett år. Däremot sänktes 

livskvaliteten till en början (under de 

 

P 

II 



   

gynecologic

al cancer 

cancer vid 

diagnostiken, 

slutet av 

behandling och 

på lång sikt? (2) 

Vilka tjänster 

används av 

dessa kvinnor? 

(3) Finns det 

positiva 

förändringar 

över tid i 

livskvaliteten? 

 

första månaderna). Majoriteten hade 

behov av att kommunicera med 

vårdpersonalen om klimakteriet och 

sexuella problem. 

 

Liavaag, A. 

H., Dorum, 

A., Bjoro, T., 

Oksefjell, H., 

Fosså, S. D., 

Tropé, C., 

Dahl, A. A., 

2008  

Norge 

 

 

A controlled 

study of 

sexual 

activity and 

functioning 

in epithelial 

ovarian 

cancer 

survivors. A 

therapeutic 

approach 

 

 

Undersöka den 

sexuella 

aktiviteten och 

funktionaliteten 

hos kvinnor som 

överlevt 

äggstockscancer 

och jämföra 

dem med en 

kontrollgrupp 

för att upptäcka 

behovet av 

terapeutiska 

åtgärder. 

 

 

Frågefor-

mulärer 

rörande 

sexualitet, 

fattigue, 

stress och 

livskvalitet 

samt blod-

tryck och 

blodprover 

på sex 

hormoner. 

 

n = 287 

(98) 

 

47 % av de kvinnor som överlevt 

äggstockscancer var sexuellt aktiva 

jämfört med 53 % hos den övriga 

populationen. De uppgav även mindre 

sexuell njutning och obehag i samband 

med sexuell aktivitet. Det observera-

des även ett samband mellan sexuellt 

obehag och lägre serumnivåer av 

östrogen och högre nivåer av SHBG. 

Vidare visade studien att sexuellt 

aktiva kvinnor som överlevt 

äggstockscancer oftare levde i 

parrelationer och led mindre av fatigue 

och hade bättre livskvalitet än sexuellt 

inaktiva kvinnor som överlevt 

äggstockscancer. 

 

 

CCT 

I 

 

Matulonis, U. 

A.,  

Kornblith, A., 

Lee, H., 

Bryan, J., 

Gibson, C., 

Wells, C.,  

Lee, J., 

Sullivan, L. , 

Penson, R., 

2008 

USA 

 

 

Long-term 

adjustment 

of early-

stage 

ovarian 

cancer 

survivors 

 

Syftet var att 

beskriva 

livskvaliteten, 

konsekvenserna 

av 

behandlingen, 

alternativa 

behandlingsmet

oder och 

psykologiska 

faktorer som 

påverkar 

kvinnor som 

överlevt 

äggstockscancer  

 

 

Intervjuer 

 

N = 118 

(60) 

 

Överlevare uppgav att de hade god 

livskvalitet avseende fysiskt 

välbefinnande och få otillfredsställda 

behov. Däremot fanns besvär med 

menopausala symptom och negativ 

påverkan på sexualiteten. Tio procent 

av överlevarna uppgav att de var 

intresserade av sex och nio procent 

sexuellt aktiva. 

 

K 

II 

 

Morice, P., 

Camatte, S., 

El Hassan, J., 

Pautier, P., 

Duvillard, P., 

Castaigne, D., 

2001 

Frankrike 

 

Clinical 

outcomes 

and fertility 

after 

conservative 

treatment of 

ovarian 

borderline 

tumors 

 

Undersöka 

utfallet och 

fertiliteten hos 

patienter som 

behandlats 

konservativt för 

lågmalingt 

ovarialtumör. 

 

Journalhan

dlingar 

 

n = 174 

(23) 

 

 

Efter radikal kirurgi (hysterektomi och 

dubbelsidig borttagande av 

äggstockarna) fick sex procent återfall. 

Bland de som behandlades initialt 

konservativt, återkom inte tumörerna i 

form av invasiva maligniteter. Av de 

fem patienter som fick återfall, lever 

alla och samtliga är friskförklarade 

efter att ha behandlats konservativt 

upprepade gånger. 14 av patienterna 

 

R 

II 



   

hade 17 graviditeter, av vilka 15 var 

spontana. 

 

 

Satoh, T., 

Hatae, M., 

Watanabe, Y., 

Yaegashi, N., 

Ishiko, O., 

Kodama, S., 

Ochiai, K., 

Takano, M., 

Yokota, H., 

Kawakami, 

Y.,  

Nishimura, S.,  

Ogishima, D., 

Nakagawa, S., 

Kobayashi, H, 

Shiozawa, T., 

Nakanishi, T, 

Kamura, T., 

Konishi, I., 

Yoshikawa, 

H., 

2010 

Japan 

 

 

Outcomes of 

Fertility-

Sparing 

Surgery for 

Stage I 

Epithelial 

Ovarian 

Cancer: A 

Proposal for 

Patient 

Selection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka 

utfallet och 

fertiliteten hos 

patienter som 

genomgått 

konservativ 

behandling vid 

ensidig 

äggstockscancer 

(stadium I) 

 

Utredda 

journalhan

dlingar 

 

n = 211 

(0) 

 

8,5 % av patienterna fick återfall. 

97 % av de patienter som hade 

genomgått fertilitetsbevarande kirurgi 

uppgav att de fortfarande hade nästan 

samma menstruationscykel som före 

behandlingen. 53 % av de patienter 

som inte hade fött några barn innan det 

fertilitetsbevarande kirurgiska 

ingreppet och var gifta (45 kvinnor) 

när studien genomfördes, hade fött 56 

friska barn. 

 

 

 

R 

I 

 

Stead, M. L., 

Fallowfield, 

L., 

Brun, J. M.,  

Selby, P., 

2001 

Storbritannien 

 

 

 

Communicat

ion about 

sexual 

problems 

and sexual 

concerns in 

ovarian 

cancer: 

qualitative 

study. 

 

 

Syftet var att 

beskriva den 

psykosexuella 

påverkan och 

graden av 

kommunikation 

mellan 

kvinnorna och 

vårdpersonalen. 

 

Intervjustu

die 

 

n = 15 

(0) 

 

Enligt vårdpersonalen bör sexuella 

problem diskuteras mer med dessa 

kvinnor. Kvinnorna upplevde att den 

sexuella aktiviteten var minskad, 

fysiska problem som vaginal torrhet 

och rädsla för återfall ansågs vara 

mycket jobbig. Förlusten av fertilitet 

orsakade lidande hos dessa kvinnor. 

Kvinnorna uttryckte behovet av att 

kommunicera om sexualitet. 

 

R+K 

II 

 

Stead, M. L., 

Fallowfield, 

L., 

Brun, J. M.,  

Selby, P., 

2003 

Storbritannien  

 

 

Lack of 

communicati

on between 

healthcare 

professionals 

and women 

with ovarian 

cancer about 

sexual 

issues. 

 

Undersöka 

äggstockscancer 

patienternas 

behov av att få 

information om 

sex, vilken 

information de 

får samt 

personalens syn 

på denna typ av 

informations 

givning. 

 

 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

 

n = 15 

(8) 

(patienter) 

 

n = 43 

(0) 

(personal) 

 

Resultat visade att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ansåg att de flesta 

kvinnor med äggstockscancer skulle 

drabbas av sexuella problem. Däremot 

var det endast en fjärdedel av läkarna 

och en femtedel av sjuksköterskorna 

som diskuterade sexuella frågor med 

kvinnorna. Resultaten visade även att 

det fanns ett behov ur kvinnornas 

perspektiv att förbättra 

kommunikationen kring sexualitet. 

 

K 

I 

 

Stewart, D. E., 

Wong, F., 

Duff, S., 

Melancon, C. 

H., Cheung, 

 

“What 

Doesn’t Kill 

You Makes 

You 

Stronger”: 

 

Beskriva den 

fysiska hälsan 

och 

livskvaliteten 

efter 

 

Frågeform

ulär om 

kvinnornas 

fysiska, 

psykiska, 

 

n = 296 

(96) 

 

Medelåldern hos de 200 kvinnor som 

deltog var 55 år. 72 % av dessa hade 

barn, de hade diagnostiserats i medel 

för 7 år sedan. 89 % av dem uppgav att 

de hade god eller utmärkt hälsa, men 

 

K+R 

I 



   

A. M.,  

2001 

Kanada 

An Ovarian 

Cancer 

Survivor 

Survey 

 

äggstockscancer sociala och 

andliga 

välbefinna

nde 

53 % hade pågående smärta eller 

obehag. De ansåg sig ha bättre mental 

hälsa och samma energinivå som 

resten av befolkningen. Trots detta 

uppgav 57 % att deras sexliv hade 

blivit negativt påverkad av cancern 

och dess behandling. De kvinnor som 

var under 55 år uppgav en större 

känsla av förlust rörande deras 

sexuella funktion och fertilitet. De 

flesta kvinnor ansåg att erfarenheten 

att ha fått äggstockscancer hade 

förändrat deras livssyn och relationer 

på ett överväldigande positivt sätt. 

 

 

Wenzel, L. B., 

Donnelly, J. 

P., 

Fowler, J. M., 

Habbal, R., 

Taylor, T. H., 

Aziz, N.,  

Cella, D., 

2002 

USA 

 

Resilience, 

reflection, 

and residual 

stress in 

ovarian 

cancer 

survivorship: 

A 

gynaecologi

c oncology 

group study. 

 

Syftet med 

studien var att 

beskriva den 

fysiska, 

psykiska, 

sociala och 

erfarenhetsmässi

ga/andliga 

välbefinnandet 

hos kvinnor som 

överlevt 

äggstockscancer 

 

 

Telefonint

ervjuer 

 

n = 114 

(65) 

 

Åtta procent av deltagarna fick ett 

återfall och 79 % av överlevarna hade 

ett icke-cancerrelaterat hälsoproblem. 

16 % hade depression, 25 % hade 

menopausala symptom pga. cancern 

och dess behandling. Andra faktorer 

som påverkade välbefinnandet var 

självförtroende att hantera sjukdomen 

och sexualitet. Flera sexuella problem 

identifierades: minskat libido, minskad 

sexuell upphetsning, svårighet att få 

orgasm och svårigheter vid samlag. 

Enbart 25 % uppgav att de var sexuellt 

aktiva. 

Vidare graderade 31 % av överlevarna 

sitt emotionella välbefinnande som 

utmärkt och 75 % av överlevarna 

ansåg sig ha ett utmärkt socialt 

välbefinnande. 

 

 

RCT 

I 

 

 


