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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Ovarialcancer är den näst vanligaste kvinnliga cancerformen och anses vara den 
aggressivaste formen av gynekologisk cancer med högst mortalitet. Detta beror på 
svårigheterna att identifiera sjukdomen i ett tidigt skede. Kvinnor som diagnostiserats med 
ovarialcancer möter ångest, känner stor osäkerhet inför framtiden, har rädsla för återfall och 
dödsfall. De upplever även att familjerelationer, samt övriga kontakter försämras vilket leder 
till social isolering 
Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av omvårdnad vid ovarialcancer. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats som baseras på tio kvalitativa artiklar samt en 
artikel med blandad metod där fokus läggs på den kvalitativa analysen har använts för att 
sammanställa resultatet. 
Resultat: Kvinnornas upplevelse av omvårdnad vid ovarialcancer resulterade i tre 
huvudkategorier: kommunikation, stöd och kunskap samt sju subkategorier vilka är: behov av 
att skapa en relation till vårdgivaren, behovet av bekräftelse, behovet av individuellt anpassad 
information, upplevelsen av bristande uppföljning, upplevelsen av bristande samordning, 
upplevelsen av bristande kompetens och förståelse hos vårdpersonalen samt behovet av 
utbildning i egenvård. 
Slutsats: Genom att lyfta fram kvinnornas upplevelser kan sjuksköterskor skapa bättre 
förståelse för det omvårdnadsbehovet som finns för att kunna bemöta och hantera det genom 
att tillämpa personcentrerad omvårdnad. 
Nyckelord: kommunikation, kunskap, omvårdnad, ovarialcancer, stöd och upplevelse 
 
 
  



ABSTRACT 
 

Background: Ovarian cancer is the second most common female form of cancer and is 
considered to be the most aggressive form of gynecological cancer with the highest mortality. 
This is due to the difficulties in identifying the disease at an early stage Women who are 
diagnosed with ovarian cancer face anxiety, feel great uncertainty for the future, fear of 
relapse and death. They also feel that family relationships and other contacts deteriorate, 
leading to social isolation 
Objective: The purpose was to elucidate women's experiences of nursing in ovarian cancer. 
Method: A literature study with a qualitative approach that is based on ten qualitative articles 
and an article with a mixed method where the focus is on the qualitative analysis has been 
used to compile the result. 
Result: The women's experience of nursing in ovarian cancer resulted in three main 
categories: communication, support and knowledge, and seven subcategories which are: the 
need to create a relationship with caregivers, the need for confirmation, the need for 
individually adapted information, the experience in lack of follow up, the experience in lack 
of coordination, the experience in lack of competence and understanding of the healthcare 
staff as well as the need for self-care training. 
Conclusion: By highlighting women's experiences, nurses can create a better understanding 
of the nursing need that exists to address and manage it by applying patient-centered nursing. 
Key words: communication, knowledge, nursing, ovarian cancer, support and experience 
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INTRODUKTION 

Ovarialcancer är den näst vanligaste kvinnliga cancerformen och ingår i begreppet 
gynekologisk cancer som förutom ovannämnda omfattar cancer i livmoderhals, livmoder samt 
vulva och vagina. Sjukdomen har ett diffust förlopp utan typiska symptom och är därför 
svårdiagnostiserad. Den har också fått benämning som “bukens tysta tumör” (Cancerfonden, 
2018). Under den gemensamma verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på en pre- och 
postoperativ gynekologisk avdelning för cancerdrabbade där flertalet av patienterna 
diagnostiserats med ovarialcancer, visade det sig att de drabbade har olika inställningar till sin 
sjukdom. Vissa kvinnor känner skam och skuldbelägger sig. Därför är det så viktigt att ha 
kunskap och förståelse av patienternas upplevelser för att kunna fastställa deras vårdbehov, 
minska lidande samt öka omvårdnadskvaliteten. 

BAKGRUND 

Att få en diagnos 
 
År 2016 hade 541 kvinnor diagnostiserats med ovarialcancer. Trots att överlevnaden har ökat 
till 55 % med femårsprevalens skördar ovarialcancer fler liv än någon annan typ av 
gynekologisk cancer (Socialstyrelsen, 2018). 
En cancerdiagnos är oftast omtumlande och det krävs en viss tid för att bearbeta och landa i 
den situationen som uppstått. Den tiden finns inte alltid eftersom behandlingen vid 
ovarialcancer ska påbörjas så fort som möjligt. Dessa behandlingar medför oftast kroppsliga 
samt psykiska förändringar som i sin tur kan vara väldigt påfrestande. Då riskerar patienten 
hamna i en traumatisk kris vilket kräver omfattande omvårdnadsinsatser (Sele, 2003).  
Oavsett var en patient befinner sig när ett cancerbesked tas emot så skapas olika reaktioner 
hos olika individer. Dock är de vanligaste reaktionerna oftast ångest och minnesförlust. Man 
börjar fundera över döden och meningen med livet. Även fysiska reaktioner som skakningar, 
svettningar eller andningssvårigheter kan förekomma (Fang et al., 2012). En studie påvisar att 
kvinnor som diagnostiserats med ovarialcancer möter ångest, känner stor osäkerhet inför 
framtiden, har rädsla för återfall och dödsfall. De upplever även att familjerelationer samt 
övriga kontakter försämras vilket leder till social isolering (Güler & Mete, 2019). Ålder och 
vilken fas i livet som kvinnan befinner sig i har stor betydelse för hennes reaktion. Yngre 
kvinnor upplever större svårigheter med att hantera diagnosen och kände mer förtvivlan inför 
behandlingar till skillnad från äldre kvinnor, något som påverkar deras intimitet och sexuella 
relationer negativt (Domenici et al., 2016). 
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Anatomi och fysiologi 
 
Kvinnans fortplantningsorgan består av ovarierna, uterus och vagina. Dessa sitter på insidan 
av kroppen. Ovarierna lokaliseras längst ut på tuba uterina på varsin sida av uterus i fossa 
ovarica och är sammanlänkad med uterus genom ligament. De är mandelformade och ca 3 cm 
långa. I varje kvinnas kropp finns redan från födseln ca 400 000 äggceller. Av dessa blir 
endast 400 stycken till fertila ägg. Under den fertila åldern, utom vid en eventuell graviditet 
släpper kroppen ifrån sig två ägg per månad med möjlighet för befruktning (ägglossning). Vid 
utebliven befruktning stöts dessa ut ur kroppen ca två veckor senare i en 
menstruationsblödning. Utöver att förvara ägg är det också i ovarierna könshormonet östrogen 
samt progesteron produceras. Dessa båda är nödvändiga för den mänskliga fortplantningen 
(Ericksson & Chang, 2007).  

 

Definition och riskfaktorer 
 
Ovarialcancer är en benämning på ett flertal maligna- samt borderlinetumörer, det vill säga 
icke maligna tumörer med cellförändringar som kan sprida sig i bukhålan och även 
lymfkörtlar, som bildas i äggstockarnas vävnader. Tumörer som har epitelialt ursprung utgör 
majoriteten av fallen. Resterande utgår från könsceller och stromaceller. Ovarialcancer sprider 
sig och bildar metastaser genom att cancerceller frigörs och via bukvätskan fäster sig på 
bukhinnan. Det kan också via porer i diafragma implanteras i pleurarum. Spridningen kan 
även ske genom lymfflödet till lymfkörtlar i bäckenet samt genom blodbanan till lever och 
lungor och kan även angripa hud, skelett och centrala nervsystemet (Kristensen, 2003). 
Sjukdomen kan drabba kvinnor i alla åldrar men de flesta som insjuknar är mellan 50 och 70 
år. Prognosen är relativt god vid tidig upptäckt. Dock är sjukdomen svår att upptäcka i ett 
tidigt stadium, då symtomen inte alltid är tydliga, något som kan försämra prognosen (Onisim 
et al., 2019). 
 
De största riskfaktorerna för att utveckla denna typ av cancer är rökning, genetisk ärftlighet, 
menstruationsrubbningar samt infertilitet. Kvinnor med Hereditär bröst- och 
ovarialcancersyndrom (HBOC) samt Lynch syndrom löper ökad risk för att utveckla 
ovarialcancer och därför rekommenderas genomgå årliga kontroller som till exempel en 
screening (Katapodi et al., 2017). 
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Symtom och diagnostik 
 
Ovarialcancer anses vara den aggressivaste formen av gynekologisk cancer med högst 
mortalitet. Detta beror på svårigheterna att identifiera sjukdomens i ett tidigt skede (Onisim et 
al., 2019).  En annan orsak till försenad diagnostisering menar Brain et al. (2014) är trots att 
sjukdomen har tidiga identifierbara symptom blir dessa oftast ignorerade eller kopplade till 
någon annan orsak vilket leder till förskjutande läkarbesök. Detta är på grund av olika 
barriärer som till exempel låg sjukdomsinsikt eller förväntan att besvären försvinner av sig 
själv.  
Symptomen som ihållande smärta i buken eller bäcken, uppblåsthet, tidig mättnadskänsla eller 
aptitlöshet, ökade urinträngningar samt postmenopausala blödningar ger anledning till en 
skyndsam vidare utredning (ibid.).  
 
Anamnes är en viktig utgångspunkt för att diagnosticera ovarialcancer då eventuell hereditet 
är en riskfaktor. Ultraljud samt röntgen hjälper att upptäcka påvisbara tumörer. Palpation av 
buk, såsom vaginal och rektalpalpation görs för att identifiera förstorade körtlar som inte varit 
synliga på bild. Dessa förstoringar ska finnålspunkteras för cytologisk diagnostik dock inte 
vid tidigt stadium då det finns stor risk för spridning (Kristensen, 2003). 
 
 
 
 

Behandling  
 
Ovarialcancer delas in i fyra stadier beroende på hur stor spridningen hunnit bli, se tabell 1 
 (Javadi, Ganeshan, Qayyum, Iyer & Bhosale 2016).  
 
 
 
Tabell 1. Stadieindelning med beskrivning. (Javadi et al., 2016). Fritt översatt och tolkad.  

 
 
 
 
  
 
 

FIGO –  
stadieindelning 

Stadiumbeskrivning 

Stadium I Tumören finns enbart i den 
ena eller bägge äggstockarna 

Stadium II Tumören har spridit sig i 
bäckenet 

Stadium III Tumören har spridit sig till 
övre delen av bukhålan 

Stadium IV Tumören har spridit sig till 
organ utanför bukhålan 
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Behandlingen anpassas sedan efter vilket stadium sjukdomen befinner sig i.  I dagsläget är 
primärbehandlingen för Ovarialcancer stadium II-III en kombination av kirurgi och 
läkemedel. Kirurgi med syfte att avlägsna om möjligt hela tumören. Cytostatika ges sedan för 
att ta hand om de tumördelarna som är för små för att kunna upptäckas eller som inte kunnat 
avlägsnas kirurgiskt. Ibland ges cytostatika innan ett kirurgiskt ingrepp (neoadjuvant 
cytostatikabehandling) i syfte att minska tumören och därmed öka förutsättningarna för att 
kunna eliminera hela tumören. Strålning samt vitaminterapi kan också förekomma (Stewart, 
Rayea & Lockwood, 2019). 
Onisim et al. (2019) belyser jämförelser mellan primär debulking kirurgi (PDS) och 
neoadjuvant kemoterapi (NACT) hos patienter med avancerad ovarialcancer utifrån ett 
kostnadseffektivt perspektiv. Författarna kommer fram till att det inte finns någon utmärkande 
skillnad i total överlevnad mellan de två behandlingsgrupperna. Däremot visar NACT sig att 
ha högre kostnader jämfört med PDS (1071,98 € mot 837,59 € per överlevnadsår) och därför 
kan anses vara mindre kostnadseffektiv. Hur behandlingen planeras beror på faktorer som 
sjukdomens spridning, stadium, lokalisering i kroppen, samt kvinnans allmäntillstånd och 
ålder (Stewart et al., 2019). 

 
 

Sjukdomens konsekvenser  
 
En cancerdiagnos och efterföljande behandling ger i de allra flesta fall både fysiska och 
psykiska konsekvenser. Vid ett kirurgiskt ingrepp av den omfattning som det innebär vid 
ovarialcancer så föreligger det risker för intraabdominella blödningar, andningskorrelerade 
besvär, lungembolier, djupa ventromboser, sårinfektioner, tarmrelaterade besvär eller läckage 
av lymfvätska vilket kan ge en längre fysisk rehabiliteringsperiod (Stewart et al., 2019). 
 
Yaman och Ayaz (2016) beskriver hur cancerpatienter länge lider av olika psykosociala 
besvär, såsom extrem trötthet, sömnstörningar samt kognitiva begränsningar. Vidare menar 
Yaman och Ayaz att de psykiska problemen yttrar sig i form av förtvivlan och frustration, 
depression, svårigheter att kontrollera ilska och svårigheter med sexlivet. Depressioner är ofta 
relaterade till förändringen kroppen går igenom under och efter en cancerbehandling. Att till 
följd av cytostatika tappa håret eller de många ärren på kroppen efter kirurgin är för många en 
påminnelse och också något som verkar hämmande. Sexlivet är för många drabbade också en 
svårighet där den primära orsaken är rädslan för smärta i samband med samlag, rädslan för att 
visa sin kropp efteråt och en känsla av att vara oattraktiv är också en bidragande faktor 
(Yaman & Ayaz, 2016). 
 
. 
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Omvårdnad vid ovarialcancer 

 
Ett cancerbesked är för de allra flesta en traumatisk och livsomvälvande situation. Detta är 
något som det är extra viktigt för vårdpersonal att vara lyhörd och ha förståelse inför. Alla 
kvinnor reagerar på sitt sätt och det är av högsta vikt att arbeta personcentrerat och anpassa 
omvårdnaden efter den specifika patientens behov (Sele, 2003). Att ha kontinuerliga fasta 
kontakter med primärvården, särskilt direkt efter utskrivning från sjukhus är en 
grundläggande omvårdnadsinsats inom cancervården. Detta sker vanligtvis genom en 
kontaktsjuksköterska som kvinnan redan vid tillfället för sitt cancerbesked på mottagning 
blivit anvisad. Dessa kontakter sker på mottagningen, i patientens hem eller via telefon och 
syftar till att involvera patienten i beslutstagande kring sin behandling, övervaka och hantera 
patientens fysiska samt psykiska mående. I kontaktsjuksköterskans uppgifter ingår även 
symtomhantering, rådgivning, klinisk omvårdnad och samordning av resurser och remisser 
(Mc Corkle, Jeon, Erocolano & Schwartz, 2011). 
 
Att i tid fastställa de mest problematiska områden som uppstår vid olika stadier och som 
kvinnor med ovarialcancer stöter på under vårdförloppet är en viktig utgångspunkt för 
omvårdnad. Psykosociala problem, familjerelationer, interaktioner med vårdpersonalen och 
kliniska åtgärder är kategorier där omvårdnadsinsatser krävs mest. När det gäller klinisk 
omvårdnad, exempelvis läkemedelshantering och såromläggning är det viktigt att 
sjuksköterskan är kompetent gällande vilka komplikationer som kan uppstå, dess 
symptombild och åtgärder. Syftet med insatserna är att höja livskvalitet hos kvinnor som har 
överlevt ovarialcancer, minska deras lidande samt ge stöd till en av de mest utsatta 
patientgrupper (Keim-Malpass et al., 2017).  
  

PROBLEMFORMULERING 
 
Kvinnor som diagnostiserats med ovarialcancer lider ofta av ångest och osäkerhet inför 
framtiden. De bär på en rädsla inför döden och att drabbas av eventuella recidiv. De drabbade 
upplever sig vara socialt isolerade relaterat till en försämring i kontakten med personer i dess 
närhet. Även sexlivet påverkas av en förändrad kroppsbild och en oro för att vara oattraktiv 
samt en rädsla för smärta i samband med samlag.  
En viktig aspekt på växande behov av onkologisk omvårdnad är att idag överlever allt fler 
kvinnor efter cancerbehandlingar. Detta innebär att även som allmänpraktiserande 
sjuksköterska blir sannolikheten stor att möta kvinnor med ovarialcancer och det är av högsta 
vikt att det finns resurser för att ta hand om dessa kvinnor. Det är också nödvändigt att 
sjuksköterskan har tillräcklig kompetens om kvinnans upplevelse för att ge bästa tänkbara 
personcentrerad omvårdnad. 
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SYFTE 
 
Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av omvårdnad vid ovarialcancer. 
 

METOD 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie som enligt Polit och Beck (2017) innebär att 
använda sig av aktuell och granskad forskning för att lyfta fram ett specifikt problemområde. 
Eftersom syftet var att belysa kvinnors upplevelser valdes en kvalitativ ansats som utgår ifrån 
att varje människa är unik och att hennes verklighetsuppfattning är individuell och formas 
samt präglas genom hennes tolkningar (Kristensson, 2014).  

 

Design 
 
Studien utformades utifrån den niostegsmodellen som beskrevs av Polit och Beck (2017). 
Stegen flätades in och förklarades i löpande text under respektive rubrik. 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Polit och Beck (2017) nio steg till en litteraturstudie. Fritt översatt. 

Steg 1 

Utforma syfte och 
frågeställning 

Steg 2 

Välj databas, 
sökstrategi och 
sökord 

Steg 3 

Sökning i 
databaser och 
artiklar väljs ut 
till ett första urval 

Steg 6 

Sammanfatta och 
koda artiklarna. 

Steg 5 

Inläsning av valda 
artiklar 

Steg 4 

Artiklar granskas 
utifrån lämplighet 
och relevans 

Steg 7 

Kritisk 
granskning av 
materialet 

Steg 8 

Analysera och 
strukturera 
materialet 

Steg 9 

Sammanställning 
av resultat och 
slutförande av 
litteraturstudien 
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Urval 
 

Inklusionskriterier 
För studien inkluderades artiklar som följde IMRAD-strukturen, d.v.s. Introduktion, Metod, 
Resultat och Diskussion, vilken är en struktur som vetenskapliga artiklar bör följa (Olsson & 
Sörensen, 2011).  Att de hade abstract, genomgått peer-review och var etiskt granskade var 
också ett krav. Alla valda artiklar var skrivna på engelska under perioden 201001 - 202002. 
Endast originalartiklar som handlade om vuxna kvinnor, d.v.s. kvinnor över 18 år, med 
diagnostiserad ovarialcancer som var under eller redan hade genomgått behandling ingick i 
föreliggande studie. 
 

Exklusionskriterier 
De artiklar som exkluderades var de som inte svarade på syftet, som belyste vårdpersonalens 
perspektiv samt de som inte följde IMRAD strukturen. Detsamma gällde för 
litteraturöversikter och studier som undersökte andra typer av gynekologisk cancer än den för 
studien aktuella cancerformen. 
 

Datainsamling 
 
Omvårdnad vid ovarialcancer fastställdes som undersökningsområde. Detta låg till grund för 
problemformuleringen som i sin tur ledde till utformningen av syfte (Steg 1). För att finna 
vetenskapliga artiklar som svarade på syftet gjordes en systematisk sökning (Steg 2). För att 
underlätta formuleringen av forskningsfrågor användes PEO-modellen som är tillämpad för 
kvalitativ forskning och var till hjälp för att syftet och eventuella frågeställningar 
skulle speglas i sökningen. Modellen beskrevs av Willman, Bahtsevani, Nilsson och 
Sandström (2016) och redovisas i Tabell 2. 
 
 
 
 
Tabell 2: PEO-modellen (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016) 

 
P 
 

 
Population 

 
Women 

 
E 

 

 
Exposure 

 
Ovarian cancer 

 
O 

 

 
Outcomes of terms 

 
Experience, nursing, care 
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Datainsamlingen startade med databassökningar med syftet att få fram relevanta artiklar till 
resultatet. Artikelsökningar genomfördes i databaserna CINAHL, som är omvårdnadsinriktad, 
PubMed och Medline som även täcker de medicinska och folkhälsoinriktade områdena. 
Svenska MeSH användes för en korrekt översättning av termer. Sökorden var genital 
neoplasms, women, ovarian cancer, nursing, care, caring, experience och qualitative. För att 
få mer specifik sökning användes booleska termer som AND och OR. Fritextsökning 
kombinerades med ämnesord för att finna så många relevanta artiklar som möjligt (Karlsson, 
2017). Artiklarnas relevans avgjordes av syftet (Steg 3). Detta resulterade i 612 träffar där 81 
abstracts lästes då titeln ansågs vara aktuell för litteraturstudien  
(Steg 4). Sökningarna utfördes enskilt för att minska risken att missa en relevant artikel. 
Därefter valdes totalt 46 artiklar ut som sedan lästes i fulltext (Steg 5.) Vid detta stadie 
sammanfattades innehållet i de lästa artiklarna (Steg 6). 
Artiklar som bedömdes vara irrelevanta exkluderades vid detta steg. Till slut återstod det 13 
artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskning (Steg 7). Alla genomförda sökningar 
redovisades i Tabell 3.För kvalitetsgranskning användes SBU:s mall för studier med kvalitativ 
forskningsmetodik – patientupplevelser (2017). Mallen är utarbetad för att bedöma studiens 
kvalitet och innehåller 21 frågor som är uppdelade i fem rubriker för att bedöma 
kvalitetsgraden på artiklarna enligt följande intervaller: Hög ≥ 16 Ja, Medel 9 - 15 Ja, Låg 8 ≤ 
Ja. Artiklarna kvalitetsgranskades enskilt, d.v.s. skribenterna fyllde individuellt i sina egna 
mallar oberoende av varandra. Dessa jämfördes sedan med varandra och därefter fastställdes 
respektive artikels kvalitetsgrad. Enbart artiklar med Hög och Medel kvalitetsgrad 
inkluderades i studiens resultatredovisning och presenteras i Bilaga 1. Av 13 artiklar 
bedömdes nio ha Hög kvalitet och två artiklar bedömdes som Medel. De två resterande 
artiklarna har exkluderats eftersom dessa saknade etiskt resonemang och även hade andra 
brister som till exempel otydligt urval eller för få deltagare. Slutligen blev det tio artiklar med 
kvalitativ metod och en artikel med blandad metod där fokus läggs på den kvalitativa 
ansatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

Tabell 3. Sökmatris 
 

Databas 
 

Sökord 
 

Begränsningar 
 

Antal 
träffar 
 

Antal lästa 
abstrakt 
 

Antal 
lästa med 
fulltext 

Antal valda 
artiklar till 
resultat 
 

CINAHL 
 

Genital 
neoplasms 
AND women 
AND 
experiences 
 

English 
language, peer 
reviewed, 
abstract 
available, 
published 
201001-202002 
 

80 8 8 1 

CINAHL 
 

Gynecologic 
cancer AND 
ovarian 
 

English 
language, peer 
reviewed, 
abstract 
available, 
published 
201001-202002 
 

207 23 5 1 

CINAHL 
 

Ovarian 
cancer AND 
nursing OR 
care caring 
 

English 
language, peer 
reviewed, 
abstract 
available, 
published 
201001-202002 
 

119 20 7 3 

CINAHL 
 

Ovarian 
cancer AND 
nursing AND 
experience 
 

English 
language, peer 
reviewed, 
abstract 
available, 
published 
201001-202002 
 

15 8 8 1 

Medline 
 

Ovarian 
cancer AND 
nursing AND 
experience 
 

English 
language,  
peer reviewed, 
abstract 
available, 
published 
201001-202002 
 

11 2 8 1 

PubMed 
 

Ovarian 
cancer, 
nursing AND 
experience 
 

Abstract  
English 
201001-202002 

99 12 2 2 

PubMed 
 

Ovarian 
cancer AND 
women 
experiences 
AND 
qualitative 
 

Abstract 
English 
201001-202002 

81 8 8 2 
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Dataanalys 
Att analysera insamlad data innebär att strukturera och lyfta fram den väsentligaste faktan 
(Polit & Beck, 2017). De elva artiklar som utvaldes till resultatet lästes flertal gånger både 
enskilt och gemensamt för att kunna uppnå samförstånd för artiklarnas innehåll. Därefter 
påbörjades en fördjupad analys av artiklarnas resultat utifrån studiens syfte. Artiklarna 
granskades ytterligare och diskussioner kring relevansen fördes för att undvika feltolkningar. 
Inga oenigheter uppstod skribenterna emellan. Meningsbärande termer och meningar 
färgkodades, det vill säga markerades med färgpennor, för att sedan kunna jämföra skillnader 
och likheter mellan artiklarna (Steg 8). De likheter som hittades fördes in i ett dokument för 
att få en översikt, se detaljerad analysprocess i Bilaga 2. Detta låg till grund för att utforma 
olika kategorier. Dessa sorterades sedan och användes till kategorier samt subkategorier (Steg 
9).  
 

Etiska aspekter 
 
Polit och Beck (2017) beskriver att vid forskning som granskar människor eller djur finns det 
regler och riktlinjer som författarna är skyldiga att följa.  
För att få ett tillförlitligt resultat har artiklarna som använts behandlats objektivt genom att 
inkludera allt resultat även om det inte stödjer skribenternas antagande. Detta förhållningssätt 
säkrar att man fullföljer de grundläggande etiska principerna samt god forskningssed 
(Forsberg & Wengström, 2016). 
Tio av de artiklarna som används i resultatet har godkänts av en etisk kommitté, 
granskningsnämnd eller annan etisk nämnd. Det är ett krav inom den medicinska forskningen 
att det finns ett officiellt etiskt tillstånd som regleras genom etikprövningslagen. En artikel 
som handlar om studie som har genomförts med hjälp av en plattform för sociala medier, där 
all information redan är offentligt tillgänglig och därmed krävs inget etiskt tillstånd. I 
etikprövningslagens andra paragraf definieras forskning som: “ett vetenskapligt 
experimentellt eller teoretiskt arbete eller vetenskapliga studier genom observation, om 
arbetet eller studierna görs för att hämta in ny kunskap, och utvecklingsarbete på vetenskaplig 
grund, dock inte sådant arbete eller sådana studier som utförs endast inom ramen för 
högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå” (Utbildningsdepartementet, 2003).  
Detta innebär att inget formellt etiskt tillstånd behövs för att genomföra en litteraturstudie, 
däremot betyder det inte att man helt befrias från de forskningsetiska kraven. 
.  
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RESULTATREDOVISNING 
 

Kvinnors upplevelser av omvårdnad vid ovarialcancer har efter sammanställning utformats i 
tre huvudkategorier och sju subkategorier. Dessa presenteras nedan i Figur 2. Resultatet är 
strukturerat efter angiven rubrikföljd där kategorier beskrivs. Kategorierna förstärks med citat 
som även belyser och förtydligar de olika resonemangen.  
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 2. Kategorier och subkategorier 
 

 

Kommunikation 
 
Kommunikation är ett centralt ledord i de flesta studierna eftersom den utgör grunden för 
personcentrerad omvårdnad. En väl etablerad kommunikation med sjukvården bidrar till att 
kvinnor upplever känsla av tillgänglighet och därmed trygghet.  
Att veta att det finns möjlighet till daglig kontakt har oroslindrande effekt och kan därför 
betraktas som en skyddsfaktor. Information som ämne framgår i samtliga artiklar dock 
uttrycker de flesta informanter det i form av bristande eller utebliven information från 
vårdgivarna kring deras sjukdom, prognos, behandling, biverkningar och komplikationer samt 
uppföljning (Breistig & Huser, 2019; Jelicic et al., 2019; Cox & Faithfull, 2015; Kyriacou, 
Black, Drummond, Power & Maheu, 2017; Pozzar & Berry, 2019; Wainer, Willis, Dwyer, 
King, & Owada, 2012). 
 

 

Kommunikation Stöd  Kunskap 

Behovet att skapa 
relation till vårdgivare 
 
Behovet av bekräftelse 
 
Behovet av individuellt 
anpassad information 
 
 
 
 

Upplevelsen av 
bristande uppföljning 
 
Upplevelsen av 
bristande samordning 
 
 
 

Upplevelsen av 
bristande kompetens och 
förståelse hos 
vårdpersonalen 
 
Behovet av utbildning i 
egenvård 
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Behovet att skapa relation till vårdgivare 

Kvinnorna uttrycker att de känner sig tryggare med vårdpersonal som de träffat tidigare och 
därför känner igen. De menar att kontinuiteten förstärker deras upplevelser av tillit, minskad 
oro och även negativitet som är kopplad med behandlingar och övriga procedurer. Det 
underlättar också för kvinnor att öppet prata om sina bekymmer eller besvär av mer intim 
karaktär (Breistig & Huser, 2019; Jelicic et al., 2019; Cox & Faithfull, 2015; Pozzar & Berry, 
2019). 

Att skapa relation till vårdgivare bidrar till förtroende inför rekommendationer och råd som 
fås av sjukvårdspersonalen. Kvinnorna upplever fysisk kontakt som en viktig del av 
omvårdnad då där förmedlas hopp om återhämtning samt överlevnad (Kyriacou et al., 2017; 
Long Roche et al., 2016). Detta bekräftas även av Breistig och Huser (2019) som påpekar att 
“the people who give the best comfort are those who communicate, confirm or share a belief 
in a future, whether it is the doctor, the nursing stuff, friends or family” (s. 5). Däremot om 
kommunikationen brister påverkas kvinnors upplevelse av omvårdnad negativt då det skapas 
irritation och förvirring. Kvinnor som erfar kommunikationsbrister upplever sina vårdgivare 
vara likgiltiga, avvisande eller sakna medkänsla (Pozzar & Berry, 2019). Däremot upplevs 
vårdgivare som kommunicerar personalen emellan, med patienter samt deras familjer som 
engagerade och skickliga (Wainer et al., 2012).  
Eftersom behandling samt återhämtning är en lång process blir det naturligt för kvinnorna att 
etablera ett slags anknytning till sina vårdare och även räkna dem till en del av sin vardag. En 
kvinna uttrycker: 

You get to know them....it’s more sort of friendly you know. Like I was talking to [nurse 2] about her 
pregnancy, once I got all my lot out of the way....and that is quite nice. That is like talking to a friend 
really, and it’s not clinical (Cox & Faithfull, 2015, s. 5).  

Att varje gång blir vårdad av ny personal och inte kunna få djupgående svar på sina frågor kan 
upplevas som påfrestande och i vissa fall även avskräckande från att söka hjälp (Cox & 
Faithfull, 2015). Ovisshet kring vem som är vårdare ger upphov till upplevelser av frustration 
och osäkerhet. Kvinnorna vill gärna veta vem som vägleder dem genom den svåra tiden 
(Breistig & Huser, 2019; Guenther, 2014).  

 
 
  



13 

Behovet av bekräftelse 

Behovet av att bli sedd och tagen på allvar lyfts fram som ett återkommande ämne i flera 
studier (Breistig & Huser, 2019; Jelicic et al., 2019; Cox & Faithfull, 2015; Pozzar & Berry, 
2019; Tanay & Armes, 2019). 

I en studie uttrycker kvinnorna önskan att bli sedda som medmänniskor, att bemötas som 
personer med sina unika personligheter med individuella behov (Breistig & Huser, 2019). Att 
bli igenkänd av personalen förstärker deras tillit till sjukvården och kvinnorna känner sig 
försäkrade att de har fått rätt behandling. De betonar hur betydelsefullt är att bli bekräftad då 
det inger meningsfullhet, att de har värde utöver deras sjukdom. Detta beskrivs exempelvis 
med följande ord: ”They welcome me as a person rather than as a patient, more like a fellow 
human being. I am more than my disease” (s. 7).  

Deltagare i Tanay och Armes (2019) studie uppger att de inte blivit lyssnade på och upplevt 
sig vara avvisade eller ignorerade när de tagit upp sina symptom. De förstår att 
vårdpersonalen kan vara upptagna och att vissa symptom är bara tillfälliga samtidigt som de 
upplever att vårdgivarna bör mer uppmärksamma sina patienter och ta deras lidande på allvar 
(ibid.). 

 It would have been nice to be ‐ to have been taken seriously at the time. I think for cancer patients and 
certainly for those who suffer these different side effects that are long lasting, if not permanent, is being 
taken seriously (Tanay & Armes, 2019, s. 6).  

 
 

Behovet av individuellt anpassad information 

Att det finns brister i informationen när det gäller riktlinjer för att upptäcka återfall gör att de 
överlevande upplever en stor oro. Det finns en önskan om att informationen framförs av det 
vårdteam som tar hand om patienten och sker både muntligt och skriftligt (Long Roche et al., 
2016; Jelicic et al., 2019; Wainer et al., 2012; Finlayson et al., 2019; Tanay & Armes., 2019; 
Thomas et al., 2018).  

Informationen är grunden för personcentrerad omvårdnad och en förutsättning för patientens 
delaktighet i sin vårdprocess samt beslutsfattande. Att inte få någon information beskrivs som 
den värsta upplevelsen (Wainer et al., 2012). Informanten i en studie berättar: “I don’t 
remember receiving any direct information from the nurses or anything” (Tanay & Armes, 
2019, s. 5). Även en kvinna i Guenthers (2014) studie uttrycker samma upplevelser av 
frustration: 

I just wasn’t getting answers from my current doctor and was getting increasingly more frustrated with 
that process because I knew there was something wrong and she was approaching me – almost accusing 
me of being a hypochondriac which was really frustrating because I knew something was wrong (s. 4). 
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Klar och ärlig information uppskattas och upplevs som ångestdämpande (Jelicic et al., 2019). 
Däremot om information inte delges uppstår det frustration, osäkerhet och lidande i form av 
rädsla att dö. Kyriacou et al. (2017) påstår att vissa kvinnor utvecklar intolerans mot osäkerhet 
och för dem blir det nödvändigt att få precisa svar. 

Jelicic et al. (2019) identifierar patientanpassad information som en av studiens kategorier och 
belyser en annan aspekt på kvinnors upplevelser av bristande information vilken är relaterad 
till kvinnors emotionella tillstånd. Det menas att informationen ska vara tidsanpassad. 
Diagnosställning eller behandlingsbeslut kan orsaka emotionell stress vilken påverkar 
kvinnans förmåga att ta emot och hantera informationen just i stunden. Därför bör 
informationen bli individuell- samt tidsanpassad (ibid.). 

 

Stöd 
 
Vikten av att få praktiskt och emotionellt stöd är något som genomsyrar många studier och 
redovisas som ett tema i dess resultat. Ett gott stöd från familj och människor i dess närhet är 
något som också ger de drabbade styrka något som är viktigt för att bevara ett fysiskt och 
emotionellt välbefinnande De som inte har möjlighet till stöd i sin närhet kan söka stöd utifrån 
genom att delta i en stödgrupp (Guenther et al, 2014; Long Roche et al., 2019; Pozzar & 
Berry, 2019; Tanay & Armes, 2019; Thomas et al., 2018). 
 

Upplevelsen av bristande uppföljning 

Kvinnorna upplever att den uppföljning som de får inte är tillräcklig vare sig det gäller 
information och resurser (Tanay & Armes, 2019; Thomas et al., 2018; Kyriacou et al., 2017; 
Wainer et al., Long Roche et al., 2016). I Thomas et al. (2018) studie rapporteras att få 
överlevande får en vårdplan från sitt onkologteam, och många beskriver en brist på 
vägledning efter behandlingsavslut. Många lider av rädsla för återfall, sömnproblem och 
symtom som neuropati, minnessvårigheter och ångest. En överlevande rapporterade att hon 
kände sig som ett ”roderfritt fartyg” efter att behandlingen avslutades, detta på grund av det 
stora antalet känsliga, mindre tydliga problem som hon mötte utan att någon skulle styra eller 
vägleda henne på vägen (ibid.).  

 Deltagarna definierar perioden efter behandling som en tid då de fokuserar på att försöka leva 
väl och återfå den livskvalitet de förlorade under behandlingen (Guenther, 2014; Finlayson et 
al., 2019). Ändå framkommer det att oro relaterat till förlust av kontroll, osäkerhet och 
möjligheten att deras cancer kan återkomma förekommer. Oron för recidiv är också en ständig 
följeslagare och flertalet upplever att vårdgivarna undviker att prata om livets slutskede 
(Kyriacou et al., 2017; Thomas et al., 2018). En kvinna säger: “When I look at her [daughter], 
I’m not allowed to get [pause, holding back tears] because she needs me.”  (Kyriacou et al., 
2017, s. 238). En deltagare i annan studie uttrycker sina upplevelser med följande: 
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I think as well there just needs to be some sort of assessment, I was never assessed after, I was never 
given any, it was only because I raised the subject, it was never mentioned during or after treatment, it 
was because I raised the subject later on after the treatment finished (Tanay & Almes, 2019, s. 6). 

Cox och Faithfull (2015) framhäver vikten av systematisk uppföljning och påvisar att kvinnor 
som får den upplever trygghet samt tillfredsställelse med vården vilket har positiv inverkan på 
deras fysiskt och psykiskt mående. Wainer et al. (2012) beskriver i sin studie att ett negativt 
konstaterande var att vissa kvinnor skrivs ut från sjukhuset utan tillräcklig pågående vård eller 
stöd. Detta är för flertalet kvinnor det största traumat. De känner sig lämnade åt sitt öde efter 
den intensiva perioden på sjukhus med tillgång till hjälp dygnet runt. 
 

Upplevelsen av bristande samordning 
 
Long Roche et al. (2016) beskriver att situationer utanför läkarbesöken upplevs som det 
största hindret. Planering och väntetid för behandling är tongivande bland deltagarna. Andra 
faktorer som ekonomi, försäkringar, transport och apoteksbesök upplevs också som krävande 
och en deltagare uttrycker tydligt att dessa faktorer påverkade hela vårdupplevelsen negativt i 
en redan fysiskt och emotionellt påfrestande period. Det sägs: “I just feel like there needs to 
be somebody who manages, who helps you manage all the administrative pieces, all...those 
kinds of things...that you can depend on to get the right information” (s.976). Många deltagare 
upplever att det är svårt att nå sin behandlande läkare när frågor uppstår, det var ofta olika 
kontakter som inte var insatta i deras specifika situation vilket upplevdes känslomässigt 
påfrestande och tidsödande. Ofta var det telefonköer och därmed också långa väntetider. 
Dessa omständigheter får deltagarna att tvivla på kvaliteten och ger upphov till bristande 
förtroende för vårdgivaren (ibid.). 
Wainer et al. (2012) belyser hur kvinnor som bor på landsbygden hamnar utanför 
vårdsystemet då de saknar tillgängliga vårdgivare. En kvinna har nekats vård med anledning 
att hon befinner sig på andra sidan av stadsgränsen. Detta resulterar att hon upplever stor 
osäkerhet och rädsla inför kommande operation. 
 
Något som efterfrågas är ett vårdteam med kompetens inför alla behov som är relaterade till 
cancern, men inte i direkt anknytning till den medicinska behandlingen. Detta team skulle 
omfatta sjuksköterskor, finans- och försäkringsrådgivare, socialarbetare och annan personal 
som har kunskap inom de fysiska, psykologiska och logistiska resurser som tillsammans med 
den medicinska och vårdande behandling skulle behandla hela personen (Kyriacou et al., 
2017; Long Roche et al., 2016). 
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Kunskap 
 
Det största behovet som kvinnor upplever är kunskap om identifiering av tecken på recidiv 
cancer och kunna skilja dessa från vanliga kroppsliga symptom dessutom rapporterar de även 
ha fortsatt behov av kunskap gällande symtomhantering, särskilt för ångest, sömnproblematik, 
svårigheter med minnet och perifer neuropati (Kyriacou et al., 2017; Guenther, 2014; Thomas 
et al. 2018). 
Kvinnor uttrycker att på grund av okunskap de upplever sig som inkompetenta när det gäller 
att fatta behandlingsbeslut och misslyckade med att vara en partner i bestämmande över 
vårdprocessen (Finlayson et al., 2018).  

 

Upplevelsen av bristande kompetens och förståelse hos vårdpersonalen 
 
Brister i kompetensen hos vårdpersonalen ger upphov till en onödig stress och lidande för de 
drabbade. Wainer et al. (2012) beskriver att flera kvinnor blev misstrodda när de uttryckte 
smärta och att det vid flertalet tillfällen berodde på bristande kompetens i hur den 
medicintekniska utrustningen skulle hanteras. Då många symtom för sjukdomen kan upplevas 
som subtila kunde det dröja upp till 12 månader innan en diagnos kunde ställas något som ger 
upphov till en ökad oro (Guenther et al., 2014).  
 

For several women, the diagnosis was delayed up to 12 months as they and often their healthcare provider 
were not alarmed by the subtle symptoms. When the symptoms persisted or worsened, the women 
eventually realized Something’s Not Right and they insisted that testing be done. As one woman recalled, 
“I was in her [MD] office and when she came in, I just broke down and I was just crying. This isn’t right, 
something is wrong!” (s. 598). 

 
Tanay och Armes (2019) förklarar att flera deltagare kände sig ignorerade när de nämnde 
olika symtom på biverkningar de upplevde, något som resulterade i att sluta rapportera dessa. 
Intrycket som de har fått är att de har blivit missförstådda och inte tagna på allvar av 
vårdgivarna.  Kvinnornas egna förklaringar till detta är att det finns så många symtom och att 
många vårdgivare anser att dessa är tillfälliga och går över så småningom. Endast när det gått 
så långt att kvinnorna själva inte längre kan hantera situationen fått de hjälp. Många har en 
känsla av att det var ett pris de får betala för att överleva cancer och att det ska anses som 
acceptabelt och förväntat (ibid.) 
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Behovet av utbildning i egenvård 
 
Att det råder brist på praktiska råd i egenvård kommer Tanay och Armes (2019) fram till i sin 
studies resultat och poängterar att deltagarna önskar mer praktiska råd när det gällde 
framförallt CIPN-symtom (Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy). Det uttrycks 
genom följande citat: “They always ask – so they track, for the purposes of the trial, the side 
effects. So I am always asked, without fail, about – about peripheral neuropathy, but no 
proactive information given, no.” (s. 6).  Kvinnorna upplever att fokuset läggs på att använda 
farmakologiska metoder främst för att hantera smärta. Många kvinnor får snarare råd och 
information gällande egenvård av andra överlevande istället för ifrån sin vårdgivare som de 
har önskat (ibid.).  
 
Jelicic et al. (2019) redogör för att många deltagare rapporterar att de inte blivit informerade 
om behandlingens biverkningar och hur dessa kan komma att påverka deras liv. Detta är något 
som enligt kvinnorna förmodligen inte hade påverkat deras val av behandlingsmetod, men 
däremot så hade det givits en möjlighet till att bättre förbereda sig för det nya livet efter 
behandlingen. Att skrivas ut från sjukhuset utan att ha fått tillräckligt med information om 
vidare åtgärder ger en ökad osäkerhet och påverkar kvinnorna negativt (Wainer et al., 2012). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Studiedesignen för denna litteraturstudie är en allmän litteraturöversikt med kvalitativ ansats. 
Skribenterna var medvetna om att införande av kvantitativa studier skulle kunna ge en utökad 
bredd dock var syftet att belysa kvinnors upplevelser och därför har denna litteraturstudie 
baserats på studier med kvalitativ ansats. Studien av Thomas et al. (2018) har blandad metod 
men ansågs ha stor betydelse för litteraturstudiens resultat. Analysen har skett med det 
underlag som motsvarar den kvalitativa metoden. Att använda sig av kvalitativa intervjuer 
som metod övervägdes men det funnits vara problematiskt med tanke på den begränsade tid 
som fanns för uppsatsskrivandet.  

Då olika databaser har olika system av termer användes en variation av sökord med samma 
betydelse. Enligt Polit och Beck (2017) avgränsas sökningar med hjälp av booleska termer till 
ett färre antal träffar något som kan ha påverkat resultatet negativt. 

Att inkludera artiklar skrivna enbart på engelska kan ha varit en svaghet då flera relevanta 
artiklar kunde ha missats. Alla studier som inkluderades i resultatet var genomförda i 
höginkomstländer vilket innebär att införande av studier från medel- eller/och 
låginkomstländer skulle kunna påverka litteraturstudiens resultat. Detta är också något som 
kan ses som en styrka då överförbarheten är hög, det vill säga att litteraturstudiens resultat går 
att applicera i svensk sjukvårds kontext. 

För att identifiera rätt sökord som skulle generera en tillfredsställande mängd artiklar 
genomfördes ett flertal pilotsökningar innan den definitiva sökningen. Begreppet ”lived 
experience” kan bli översatt både som erfarenhet och upplevelse. I kontexten för denna 
litteraturstudie har skribenterna valt att använda sig av upplevelse eftersom detta ord är mer 
precist och kan därför bättre förklara varje kvinnas unika intryck. Med det menas att 
alla kvinnorna har erfarenhet av att bli diagnostiserad med ovarialcancer och få behandling, 
men de har olika upplevelser av exempelvis möten med vårdpersonal eller till och med av 
samma behandling. Vid en första gallring valdes artiklar bort efter sina titlar vilket kan 
förklara varför få abstrakter hade lästs relaterat till antal träffar. Detta kunde medfört att flera 
artiklar som skulle ha relevant innehåll sållades bort.  

Användningen av nio-stegsmodellen som beskrivs av Polit och Beck (2017) och ett etiskt 
förhållningssätt betraktas som en styrka då den ökar litteraturstudiens pålitlighet och 
trovärdighet då modellen förutsätter att alla sökningar har utförts på ett systematiskt sätt och 
den grundliga bearbetningen av data har pågått kontinuerligt under hela processen En 
ytterligare styrka var att använda citat för att öka trovärdigheten.  
Vid kvalitetsgranskningen användes SBU:s (2017) mall där det saknas tydliga instruktioner 
för kvalitetsbedömning något som kan betraktas som en svaghet i studien. Trots att 
skribenterna har strävat efter att granska objektivt förelåg ändå risken för subjektivitet. Att 
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arbeta i par och få hjälp av tredje person, som exempelvis handledare, har bidragit till 
minimering av potentiella bias vilket ytterligare stärker pålitligheten (Polit & Beck, 2017).  
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av omvårdnad vid 
ovarialcancer något som resulterade i tre huvudkategorier: kommunikation, stöd och kunskap. 

Kommunikation ur ett patientperspektiv 
 
Det kunde tydligt ses i resultatet att förtroende för vårdpersonalen utgjorde en viktig aspekt 
för hela vårdupplevelsen för dessa kvinnor. Att bli bekräftade genom att vårdpersonalen 
lyssnade och tog kvinnornas lidande på allvar förstärkte deras tillit till vården och gav 
kvinnorna hopp om att behandlingen skulle bli framgångsrik. Kommunikation och tydlighet 
var i hög grad väsentlig för att bygga detta förtroende såsom att vårdpersonalen arbetar 
patientcentrerat och personcentrerat så att varje kvinna blir sedd som en individ och inte bara 
som en patient.  
Detta styrks av DellaRipa et al. (2015) som beskriver att det är viktigt för både det 
känslomässiga som fysiska välbefinnandet att ha en god relation till sin vårdgivare. Tidigare 
studier belyser också vikten av att skapa trygga relationer med vårdare för att kunna lyfta upp 
frågor gällande sexuell hälsa (Yaman & Ayaz, 2016, Domenici et al., 2016). 
 
Litteraturstudiens resultat påvisade att kvinnor förväntade sig att få utförlig information 
gällande sitt sjukdomstillstånd, behandling och eventuella biverkningar både i muntlig och 
skriftlig form. Tillräcklig information kan skapa möjligheter för patienten att agera och bli 
mer aktiva i beslutfattande kring den egna vården. Informationen bör även vara tids -och 
individanpassad. Svårigheten med det är att förse personen med nödvändig information utan 
att samtidigt belasta med information som hen inte klarar att hantera. Att strukturera 
informationen och delge den stegvis kan vara ett sätt som hjälper patienter att varken känna 
sig överväldigad eller stressad (Pedersen, B., Koktved, D. P., & Nielsen, L. L. 
(2012).  Samma behov av att informationen förklaras och tillämpas på ett personligt sätt 
framkommer också i en studie av Ekvall, Ternestedt, Sorbe och Hällgren Graneheim (2011). 
Forskarna problematiserar utmaningen i att ge god vård ur ett patientperspektiv då är det svårt 
att veta hur stort informationsbehov varje kvinna har. För att nå en optimal vård bör man ta 
hänsyn till den enskilda kvinnans perspektiv och preferenser baserat på ett personligt 
bemötande (ibid.).  
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Betydelsen av stöd och uppföljning  
 
Resultatet visade tydligt att ett gott stöd är oerhört viktigt för att orka med behandling och för 
att återhämta sig efteråt. Psykosocialt stöd är det som efterfrågas mest. Patienter ville få stöd 
antingen av familjen och vänner eller av stödgrupper eller olika forum för cancerdrabbade för 
att dela liknande erfarenheter och upplevelser. 
Detta bekräftas av Pisu et al. (2019) som beskrev att kvinnor upplevde behovet av hjälp med 
att hantera oro över sjukdomens konsekvenser och dess osäkra utgången. Att kvinnorna hade 
ett individuellt behov av stöd från hälso- och sjukvårdsteamet beskrev även Ekvall et al. 
(2011).  
Seibaek, Delmar och Hounsgaard (2016) menade att psykosocialt stöd och grundläggande 
vård påverkade välbefinnandet positivt. Att påbörja med stödjande vård redan från början av 
sjukdomsförloppet gav möjligheter att minska symtombördan och förbättra patienternas 
allmänna hälsa och livskvalitet. Även Yaman och Ayaz (2016 samt Keim-Malpass et al. 
(2017) betonade att socialt stöd från familjen och vänner var viktiga för att hantera cancern. 
Kvinnor som haft tillgång till ett gott socialt stöd visade sig i mindre utsträckning drabbas av 
ångest och depression (DellaRipa et al., 2015). 
Studiens fynd blev att kvinnor upplevde att den samordning och uppföljning de fick var 
bristande. Samordning och uppföljning ansågs vara viktiga delar av Omvårdnad. Ovanstående 
bekräftas av Bohnenkamp (2019) som resonerade att dessa säkerställer att alla bedömningar, 
behandlingar och övervakningar blir utförda på ett korrekt sätt och vid rätt tidpunkt. Dessa 
insatser bidrar också till att potentiella symptom på recidiverande ovarialcancer upptäckts 
samt hanteras i god tid. 
 

Kunskap som redskap för delaktighet  
 
Resultatet påvisade att kunskap om tidiga symtom upplevs som bristande både hos patienter 
och vårdpersonal. Kvinnorna hade ett behov att få veta mer om sin sjukdom och få tydlig 
information om potentiella biverkningar som kan uppkomma efter behandling. De önskade 
även få mer kunskap om hur sjukdomen och behandlingarna skulle påverka deras liv. Detta är 
viktigt för att kunna vara delaktiga i sin vårdprocess. Utbildning i egenvård skulle öka 
möjligheter för kvinnor att ta kontroll över sin sjukdomssituation. 
Brain et al. (2014) beskrev att symtom på ovarialcancer är okända för många kvinnor och att 
det fanns en bristande kunskap även inom sjukvården när det gällde tidiga symtom och som 
därmed ledde fram till en försenad diagnostisering. För att förändra detta krävdes vidare 
forskning för möjligheten att kunna utveckla evidensbaserade strategier och handlingsplaner 
för hur tidiga symtom för ovarialcancer kan visa sig. Detta för att förbättra allmänhetens 
förståelse för riskfaktorer gällande ovarialcancer och stärka kvinnors självförtroende att känna 
igen och agera på symtom på sjukdomen (ibid.). Att fånga på vilket sätt patienten har lättast 
att lära sig samt vägleda hen genom olika informationskällor är ett sätt att bygga upp 
gynnsamma förutsättningar för delaktighet (Pedersen et al., 2012). 
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Även Freij et al. (2017) som förklarade att bristande kunskap kring symtomen också gav 
upphov till en senare diagnos och vidare en sämre prognos för sjukdomen. Vidare påtalades 
det också att ett ökat medvetande och kunskap om sjukdomen bland befolkningen var viktigt 
för att kunna ge ett bra stöd. Detta styrks också av Güler och Mete (2019) påpekade att 
fördröjningar i diagnosställning och feldiagnostiseringar upplevdes av kvinnorna som 
bristande kompetens hos vårdpersonalen som ledde till onödigt lidande. Som konsekvens 
hade kvinnorna svårt att förlita sig på vårdgivarnas bedömningar och ordinationer samt blev 
tveksamma till behandlingens resultat. Möjlighet till patientutbildning gällande tidiga 
symptomen och dess hantering stärker kvinnors tilltro till sina egna förmågor samt främjar 
deras delaktighet i vårdprocessen (de Rooij et al., 2018). 
 

SLUTSATSER 
 
För att kunna ge bästa möjliga personcentrerade omvårdnad så är det väsentligt att 
sjuksköterskan har kunskap om kvinnans upplevelser under och efter avslutad 
behandling.  Kontinuitet kan bidra till kvinnors upplevelser av trygghet i vården och skapa en 
vårdkultur där kvinnor bemöts som individer och informeras samt behandlas utifrån deras 
unika behov och förutsättningar. Utbildning i egenvård kan hjälpa kvinnor att minimera 
svårighetsgraden av symtom, minska effekten av biverkningar och eventuellt hjälpa dem att 
återvända till att göra de saker de tyckte om att göra innan sjukdomen. 
Det finns en stor sannolikhet att en sjuksköterska, oavsett var inom vården hen arbetar 
kommer att möta kvinnor med gynekologisk cancer. Kvinnor som efter sin behandling med 
respektive biverkningar bär på ett stort lidande. Genom att lyfta upp vad kvinnor har för 
upplevelser kan vi som sjuksköterskor skapa bättre förståelser för det omvårdnadsbehovet 
som finns samt förhoppningsvis kunna bemöta det. 
Då ovarialcancer dödar mer kvinnor än någon annan typ av gynekologisk cancer så är ämnet 
högst relevant för vidare forskning. Något som skulle vara intressant att undersöka kan vara 
om kvinnor i olika åldrar har samma omvårdnadsbehov och upplevelser av sin sjukdom, det 
vill säga att belysa ämnet utifrån åldersperspektivet. Detta för att förbättra bemötandet av 
drabbade patienter, finna en metod för att tidigare kunna diagnostisera sjukdomen och därmed 
kunna ge den mest lämpliga behandlingen för att i slutskedet öka överlevnaden. 
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43 aktiva 
+ 60 
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Deltagare visade missnöje gällande de 
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brist på stöd från vårdgivarna i slutet av 
behandlingen. Däremot upplevdes stödet 
från sociala medier som något positivt. 
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Att förstå hur vården 
upplevdes av kvinnor med 
ovarialcancer för att kunna 
förbättra deras upplevelser och 
resultat 
 

Kvalitativ, 
semi 
strukturerade 
intervjuer 
 

25 Vårdkvalitet under akuta fasen var 
uppskattad men den brast när det gällde 
postoperativa komplikationer, 
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Bilaga 2 Exempel på analysprocessen 
Meningsbärande enhet 
 

Bearbetad enhet 
 

Subkategorier 
 

Huvudkategorier 
 

“I am not just a number on a list. And 
they are here to help me, specifically 
me”. (Breistig & Huser, 2019, s.7) 

“...it’s just push the chemo, push the 
chemo and not thinking about the 
person. And I think they have to think 
about the person. I think oncologists 
should listen more to their patients.” 
(Tanay & Armes, 2019, s.6)  

‘‘I think I learned things after the fact, 
not before. And I’d like to know 
before, good or bad. At least, I know 
what’s going on.’’ (Finlayson et. al., 
2019, s.4) 

 
Kvinnorna upplever trygghet och mer 
tillit när de blir omhändertagna av känd 
personal 
  
Kvinnorna upplever att de inte ses som 
unika individer samt att deras oro inte 
tas på allvar. 
  
Kvinnorna upplever bristande 
information om deras sjukdom, 
behandlingar och dess konsekvenser 
samt vem som är deras vårdare 
 

 
Behovet att skapa relation till 
vårdgivare 
  
Behovet av bekräftelse 
  
Behovet av individuellt anpassad 
information 
 

 

 
Kommunikation 
 

 
“Need clear guidelines [for] long-term 
remission after multiple recurrences, 
follow-up-scans, CA-125. 
[Gynecological oncologist and medical 
oncologist] opinions differ”. (Thomas 
et al., 2018, s.154). 
 
“I just feel like there needs to be 
somebody who manages, who helps 
you manage all the administrative 
pieces, all... those kinds of things...that 
you can depend on to get the right 
information.” (Long Roche et al., 2016, 
s.977). 
 

 
Kvinnorna upplever att deras 
uppföljning kunde ha varit bättre. 
  
Kvinnorna upplever att det har varit 
svårt att veta vad det finns för resurser 
samt hitta vart de ska vända sig till 
efter vistelse på sjukhuset. 

 
Upplevelsen av bristande uppföljning 
 
Upplevelsen av bristande samordning 
 

 
Stöd 
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“[if I didn’t have] the strength to stand 
up and say ‘No, there actually is 
something really wrong here’... I just 
can’t even imagine [the outcome].” 
(Jelicic et al., 2019, s. 8). 

“You know, it could be gas pain and it 
could be cancer”. (Kyriacou et al., 
2017). 

 
Kvinnorna upplever att viss 
vårdpersonal saknar kunskap och 
empati vilket relateras till bristande 
kompetens. 
  
Kvinnorna upplever att de saknar 
kunskaper om vad de själv kan göra 
och ska uppmärksamma. 
 

 
Upplevelsen av bristande kompetens 
och förståelse hos vårdpersonalen 
  
Behovet av utbildning i egenvård 
 

 
Kunskap 
 

 

 

 


