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Abstrakt

Att drabbas av gynekologisk cancer är chockartat och kvinnor kan 
känna rädsla för att dö och oro inför framtiden. Sjuksköterskor har 
en viktig roll i vården av cancersjuka människor, men upplever sin 
kunskap begränsad.
Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva kvinnors 
upplevelse av att drabbas av ovarialcancer. Elva artiklar analyserades 
med manifest innehållsananlys, vilket resulterade i sex kategorier; att
undvika och förneka sin cancer; att vara tömd på energi men fylld av 
känslor; att känna sig ensam och övergiven; att känna sig skyldig och 
vilja värna om närstående; att ta emot stöd för att hantera situationen; 
att existensen utmanas och livet värdesätts annorlunda. Resultatet 
visade att cancerbeskedet skapade kaos. Sjukdomen gjorde dem 
kraftlösa men gav känslor av ilska, besvikelse och sorg. Existensen 
hotades och efter erfarenheten fick de nya perspektiv på livet och de 
njöt mer av livets glädje ämnen. För att lidandet ska lindras bör en 
vårdande relation utvecklas mellan sjuksköterska och patient. Vidare 
forskning bör riktas mot kvinnans upplevelse av den vårdande 
relationen för att vidareutveckla den. 

Nyckelord: Ovarialcancer, kvinnor, upplevelse, livskvalitet, sjuksköterska, 
omvårdnad, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys
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Att drabbas av sjukdom förändrar livet plötsligt, från att känna sig frisk till att bli sjuk. 

Livet blir avbrutet och känslan av att ha förlorat kontrollen över sin livssituation 

framträder. Sjukdom skapar en ökad medvetenhet om kroppen och den upplevs 

förstörd och ofullständig vilket leder till att självkänslan, personligheten och sättet att 

vara och se på sig själv förändras. Kvinnor beskriver att de känner sig mindre feminina 

och att de inte längre kan leva upp till samhällets normer om hur en kvinna ska vara. 

Det man tidigare tagit för givet är inte längre självklart (Kralik, 2002). Den 

cancersjuka människan blir sårbar och känslig i kommunikationen med andra, därför 

finns en önskan om att bli bemött med omsorg och värme. Osäkerhet följer genom 

hela sjukdomsförloppet och rör frågor om behandlingens effekt, återfall och döden. 

Känslor av isolering och ensamhet kan vara självvalda eller kan uppstå på grund av att 

andra tar avstånd. Den cancersjuka människan upplever också många andra besvär, så 

som smärta, fatigue, sömnproblem och nutritionsproblem. Erfarenheten av cancer 

skapar en ökad vilja att vara nära familjen och visa kärlek till andra. Den sjuka 

människan blir mer uppmärksam på detaljer så som fågelsång, och materiella ting som 

tidigare varit viktiga förlorar sitt värde (Halldórsdóttir & Hamrin, 1996).

Att diagnostiseras med gynekologisk cancer är chockartat. Känslorna kan beskrivas

förändras från förnekelse till acceptans. Kvinnor beskriver att rädsla för att dö och oro 

inför framtiden var centrala känslor just efter diagnostiserandet. Kvinnor genomlever 

svårigheter så som smärta, illamående, fatigue, stress, oro och förtvivlan under 

behandlingen (Aygül, Gülten, Ayfer & Tülay, 2008). Trots detta upplever kvinnor 

hopp inför framtiden, om att bli botade och omhändertagna. Känslan av hopp och 

hopplöshet tycks vara intimt sammanbundna, och kunde upplevas samtidigt (Hammer, 

Mogensen, Hall, 2009). I Aygül et als (2008) studie framkom att kvinnans roll och 

ansvarsområden förändras och övertas ibland av andra, vilket upplevdes obekvämt och 

framkallade oro. För vissa kvinnor, oftast yngre kvinnor och de som inte hade barn, 

skapade insikten om att förlora fertiliteten oro och sorgsenhet. De upplevde sig 

ofullständiga och mindre feminina, men det fanns också kvinnor som inte uttryckte 

sorg över dessa förluster. 
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Ovarialcancer är den femte vanligaste cancerorsaken som leder till dödsfall hos 

kvinnor. Av alla cancerdiagnoser står ovarialcancer för 3 procent (Roett & Evans, 

2009). Det finns idag inga metoder för prevention eller tidig upptäckt (Lockwood-

Rayermann, 2006). Symtomen är väldigt otydliga och liknar de som kan upplevas av 

kvinnor i övergångsåldern, vid problem med mage och tarm, depression och stress. 

Andra symtom är ont i ryggen, tyngdkänsla i bäckenet, täta trängningar och 

viktökning. Det finns ingen bra metod för screening, men misstanke om ovarialcancer 

kan uppkomma vid vanlig gynekologisk undersökning och påvisas vid vaginalt 

ultraljud. För att ställa diagnos och fastställa i vilket stadium cancern befinner sig i 

måste en laparatomi med biopsi göras (Fitch & Turner, 2006). Forskare tror att 

utvecklingen av ovarialcancer påverkas av oavbruten ägglossning och 

hyperstimulering av ovariet. Faktorer som tidig menarche, sen menopaus, att få barn 

sent i livet och att inte använda preventivmedel som hämmar ägglossningen kan därför 

vara riskfaktorer för att drabbas av ovarialcancer. Denna typ av cancer upptäcks ofta 

sent i förloppet vilket gör att tumören ofta hinner sprida sig. Detta leder till att 

prognosen försämras och chansen för överlevnad sjunker (Roett & Evans, 2009).  

Behandlingen för ovarialcancer är kirurgi följt av cytostatikabehandling. I vissa fall 

används strålbehandling efter kirurgi och cytostatikabehandling (Lockwood-

Rayermann, 2006; Fitch & Turner, 2006). Överlevnaden har förbättras för behandlade, 

men tyvärr recidiverar cancern ofta (Lockwood-Rayermann, 2006).

Närstående till kvinnor med ovarialcancer upplever enorm psykologisk stress (Ferrell, 

Ervin, Smith, Marek & Melancon, 2002). Diagnosen är chockartad och förkrossande 

och skapade ett helt nytt fokus i livet. Tidigare planer och drömmar åsidosattes (Ponto 

& Barton, 2008). De känner sig förvirrade, oroliga och ångestfyllda inför framtiden. 

Erfarenheten är en prövning och förlust av kontroll och hjälplöshet är centrala känslor 

som förvärras av rädslan för ett återfall. Att vara nära och vårda den sjuka kvinnan är 

emotionellt och fysiskt utmattande. Att se den man älskar lida och vara rädd beskrivs 

som hjärtskärande. Närstående känner sig otillräckliga när de inte kan lindra lidande 

eller besvara frågor (Ferrell et al., 2002). Att känna sig isolerad gjorde situationen 

svårare och behovet av stöd beskrevs som otroligt viktigt. Närstående beskriver att de 

sätter sig själv i andra hand, men önskar att sjukvården skulle se och vårda även dem 



5

(Ferrell et al., 2002; Ponto & Barton, 2008). Trots alla dessa känslor är hoppet starkt 

och de beskriver hur de uppskattar och värderar livet annorlunda (Ferrell et al., 2002). 

Män som är gifta med kvinnor med ovarialcancer upplever att deras relation 

förändrades. Sjukdomen förde dem närmare varandra och deras attityd blev mer 

förlåtande och kärvänlig (Ponto & Barton, 2008).

Sjuksköterskor har en viktig uppgift i vården av cancersjuka människor. 

Sjuksköterskor som vårdar cancersjuka patienter kan uppleva det både krävande och 

givande.  Att förhålla sig emotionellt till patienten och dess närstående är påfrestande, 

när den drabbade reflekterar över sin situation och döden. De önskar att de hade större 

kunskap om vården runt en cancersjuk patient. De områden sjuksköterskor tycker sig 

sakna kunskap om är vad sjukdomen innebär, behandlingen, dess förlopp och

smärtreglering. De tycker sig också sakna kunskap för att, på en professionell nivå, 

kunna besvara patientens frågor och tankar (Mohan, Wilkes, Ogunsiji, Walker, 2005). 

Enligt Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt och Häggström (2009) utvecklar 

sjuksköterskor i mötet med cancerpatienter en vårdande relation. För att den ska 

uppstå måste sjuksköterskan vara nära patienten, vilket innebär att vara närvarande 

och lyssna aktivt till patientens tankar och funderingar. Detta förhållningssätt bekräftar 

patientens känslor. Den vårdande relationen och sjuksköterskans sätt att vara med 

patienten kan även minska oro och smärta. Den ger också ett tillfälle för patienten att, 

för en stund, glömma sin sjukdom och situation. Att utöva omvårdnad nära patienten 

gör att sjuksköterskan kommer i kontakt med sina egna emotionella och existentiella 

tankar. Därigenom kan hon inse värdet av att vårda cancersjuka människor och den 

tillfredsställelse som det ger. Författarna beskriver även att detta förhållningssätt kan 

leda till frustration hos sjuksköterskorna, när de inte förmår tillgodose patienternas 

behov.

Vi anser det viktigt att fördjupa förståelsen för ovarialcancer då det finns skillnader i 

upplevelsen mellan olika cancerformer. För att patienten ska uppleva att 

sjuksköterskan ger bra vård och har bra bemötande är det viktigt för sjuksköterskan att 

ha kunskap om upplevelsen av sjukdomen. Det ger henne bättre förståelse och 

kunskap som är användbar i mötet med den sjuka människan. Med större kunskap om 
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cancer vågar sjuksköterskan vara i närhet med den sjuka patienten, varvid den 

vårdande relationen kan skapas. Vi förväntar oss att få en fördjupad kunskap i hur 

sjukdomen påverkar kvinnans livssituation. Det vi också vill uppnå är att synliggöra 

sjukdomens påverkan av psykologiska och existentiella aspekter för de drabbade. Med 

utgångspunkt från detta är vårt syfte att beskriva kvinnors upplevelse av att drabbas av

ovarialcancer.

Metod

Litteratursökning

För litteratursökning använde vi referensdatabaserna PubMed, Cinahl och Academic 

Search Elite via Luleå tekniska universitetsbibliotek. I PubMed sökte vi MeSH-term 

för sökordet ovarian cancer och använde sedan den funna termen för sökning. 

Willman, Stoltz  och Bahtsevani (2006 s. 69) anser att sökning med både MeSH-

termer och fritextord ger bäst resultat, därför gjorde vi på det sättet. De sökord vi 

använde var: Ovarian Neoplasms, narrative, experience, quality of life, lived 

experience, qualitative och breast cancer. Sökorden kombinerades genom booleska 

sökoperatorer, OR, AND och NOT som enligt Willman et al. (2006 s. 66) är 

nödvändigt för att avgränsa sökområdet och samtidigt ringa in relevant litteratur. För 

att ytterligare säkra att all relevant litteratur återfinns använde vi trunkering. Detta 

innebär att alla tänkbara ändelser på ordet ger träffar (Willman et al., 2006, s.69). 

Sökningen avgränsades genom databasernas egna begränsningar, vilka framkommer i 

tabellen nedan. De inklusionskriterier vi valde för vår studie var kvinnor som drabbats 

av ovarialcancer, studier på engelska, studier publicerade i nursing journals. Studier 

som handlar om personer som inte drabbats, men som lever med en ökad risk i och 

med hereditet, samt översiktsartiklar exkluderades. Den strukturerade sökningen 

resulterade i 10 relevanta artiklar, en artikel från manuell sökning inkluderades. Tabell 

över datainsamling presenteras nedan (Tabell 1).

Tabell 1 Översikt av datainsamling

Syftet med sökningen: Kvinnors upplevelse av ovarialcancer
PubMed 2010 01 27

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda
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Tabell 1 Översikt av datainsamling

1 MSH Ovarian Neoplasms 51480

2 FT Experience* OR Narrative* OR Quality of life* 629345

3 Ovarian Neoplasms AND Experience* OR 
Narrative* OR Quality of life*

2332

4 Ovarian Neoplasms AND Experience* OR 
Narrative* OR Quality of life*
Limits: Female, English, Nursing journals

83 7

5 FT Ovarian Neoplasms 61657

6 FT Experience* OR Narrative* OR Lived 
experience*

522975

7 FT Ovarian Neoplasms AND Experience* OR 
Narrative* OR Lived experience*

2389

8 FT Ovarian Neoplasms AND Experience* OR 
Narrative* OR Lived experience*
Limits: Female, English, Nursing journals

71

9 FT Ovarian Neoplasms AND Experience* OR 
Narrative* OR Lived experience* NOT Breast 
cancer
Limits: Female, English, Nursing journals

48 1

10 FT Qualitative 84652

11 FT Ovarian Neoplasms AND Qualitative 183 2

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –
fritextsökning. * - Trunkering.

Kvalitetsgranskning

Artiklarna kvalitetsgranskades med stöd av protokollet för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod enligt Willman et al. (2006, s. 156-157). Genom att följa 

protokollet bedöms studierna på ett opartiskt och konsekvent sätt eftersom man följer 

ett systematiskt tillvägagångssätt. Granskningen fokuserades på studiernas syfte, urval, 

kontext, etiskt resonemang, urval, metod, analys och resultatbeskrivning. Därefter 

summerades resultatet från granskningen och en kvalitetsgradering gjordes. Ett sätt är 

att gradera artiklarna är som grad I-III (Willman et al., 2006, s. 83). I denna studie 

gjordes gradering med låg, medel eller hög kvalitet. 

Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11)
Författare/
År

Typ av 
studie

Deltagare Datainsamling
och analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

Bowes et al. 
(2002)

Kvalitativ 9 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer, 
jämförande 
innehållsanalys

Kvinnorna försökte 
finna strategier för att 
hantera sin för tidiga 
död. De som lyckades 

Medel
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Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11)
Författare/
År

Typ av 
studie

Deltagare Datainsamling
och analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

upplevde 
välbefinnande, medan 
de som inte fann 
strategier upplevde 
förtvivlan och 
otillfredsställelse i 
livet.

Ekman et al. 
(2004)

Kvalitativ 10 kvinnor Intervjuer, 
hermeneutisk 
analysmetod

Att känna sig likadan 
trots kastrerande 
kirurgi, acceptera 
behandling och behålla 
normalitet och stöd.

Hög

Ekwall et al. 
(2007)

Kvalitativ 12 kvinnor Narrativa 
intervjuer, 
analyserad med 
fenomenologisk 
ansats

Kvinnorna kände oro 
över att inte få möta 
framtiden, men hopp 
om att få göra det. De 
kände sig som 
utanförbetraktare till 
sig själva och sin 
omgivning.

Hög

Ferrell et 
al.(2003)

Kvalitativ 21806 brev 
mottogs Tematisk 
innehållsanalys.

Kvinnorna fann ett stort 
stöd i familjen, och i 
kvinnor i samma 
situation. De beskrev 
även att familjen och 
ekonomin drabbades 
hårt.

Medel

Fitch et al. 
(2002) 

Kvalitativ 18 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer, 
tematisk 
innehållsanalys

Kvinnorna upplevde 
diffusa symtom, 
misstro från 
omgivningen och 
kände besvikelse över 
sjukvårdens 
bemötande.

Hög

Howell et al.
(2003a)

Kvalitativ 18 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer, 
jämförande analys

Kvinnorna var 
medvetna om risken för 
återfall. Många av 
kvinnorna ville inte ta 
del av statistik gällande 
överlevnadstal i sin 
hantering av 
sjukdomen.

Hög

Howell et al.
(2003b)

Kvalitativ 18 kvinnor Intervjuer, 
tematisk 
innehållsanalys

Kvinnorna upplevde 
förändringar i det 
dagliga livet, att 
relationer påverkades 

Hög
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Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11)
Författare/
År

Typ av 
studie

Deltagare Datainsamling
och analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

samt stora existentiella 
utmaningar.

Power et al. 
(2007)

Kvalitativ 30 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer, 
jämförande analys

Kvinnorna upplevde att 
de hade en glömd 
cancer, diagnosen var 
en traumatisk 
överraskning, de gav 
ris och ros till 
sjukvården och 
upplevde brist på stöd 
efter diagnos.

Hög

Reb (2007) Kvalitativ 20 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer, 
jämförande 
innehållsanalys

Rädsla för att möta 
döden. Tre faser 
identifierades; chock, 
efterchock och 
återuppbyggnad.

Hög

Swenson et 
al.(2003)

Kvalitativ 109
kvinnor

Semistrukturerade 
intervjuer, 
kvalitativ 
innehållsanalys

Kvinnorna beskrev att 
de sörjde förluster, fick 
stöd när någon lyssnade 
till dem och att 
sjukdomen tvingat den 
att skapa nya meningar 
med livet.

Medel

Ziebland et 
al.(2006)

Kvalitativ 43 kvinnor Kvalitativa 
intervjuer, 
kvalitativ 
analysmetod

Kvinnorna upplevde att 
de inte varit delaktiga i 
beslut angående sin 
behandling. 
Alternativen hade gjort 
dem förvirrade och 
oroliga. De kände sig 
tvungna att följa 
läkarens råd.

Medel

Analys

För att analysera artiklarna valdes manifest kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys är en relevant metod att använda vid omvårdnadsforskning då den har 

fokus på den mänskliga kommunikationen och livsvärlden som människan lever i. 

Manifest ansats innebär att bara analysera det synliga och uppenbara i texten, utan 

egen tolkning. Målet med kvalitativ innehållsanalys är att föra fram kunskap och 

förståelse för fenomen (Downe-Wamboldt, 1992). Till att börja med lästes valda 

artiklar igenom för att få en känsla av helheten, därefter extraherades textenheter som 

svarade mot vårt syfte. Artiklarna gav 411 textenheter som kodades, med bokstav och 
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nummer, för att kunna spåra dem till originalkällan. Därefter översattes textenheterna 

till svenska för att sedan kondenseras, det vill säga att ta bort överflödiga ord men 

behålla kärnan. Kategoriseringen skedde i fyra steg. Textenheter där kärnan var 

detsamma bildade en kategori, det var kategorisering 1. Vid den första 

kategoriseringen bildades sammanlagt 101 kategorier. Dessa kategorier sammanfördes 

sedan i en andra kategorisering, då 37 stycken kategorier bildades. I tredje steget 

bildades 16 kategorier. Den slutliga kategoriseringen genomfördes på samma sätt som 

de tidigare och resulterade i sex stycken, från varandra uteslutande, kategorier. Alla 

steg i kategoriseringen har granskats en andra gång för att säkerställa kvalitet i 

analysarbetet. Analysen fortlöpte medan resultatet skrevs, då vissa textenheter 

omplacerades till en annan kategori (jmf Downe-Wamboldt, 1992).

Resultat

Analysen resulterade i sex kategorier som presenteras i tabell (Tabell 3). Resultaten 

presenteras i text nedan och illustreras med citat från studierna.

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=6)

Kategorier

Att undvika och förneka sin cancer

Att vara tömd på energi men fylld av känslor

Att känna sig ensam och övergiven

Att känna sig skyldig och vilja värna om närstående

Att ta emot stöd för att hantera situationen

Att existensen utmanas och livet värdesätts annorlunda

Att undvika och förneka sin cancer

I en studie av Fitch, Deane, Howell och Gray (2002) förklarade kvinnor att de känt 

symtom som de vid tidpunkten inte kopplat samman med cancer. De avfärdade sina 

fysiska besvär som ålderförändringar, förstoppning eller symtom för stress. Först när 

de upplevde smärta förstod de att något inte stod rätt till. I efterhand uppkom känslor 
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av att inte ställt de frågor de borde ha gjort och att de inte tagit de tidiga tecknen på 

allvar. 

Vid diagnostillfället upplevde kvinnor känslor av kaos (Ekman, Bergbom, Ekman, 

Berthold & Mahsneh, 2004), överväldigande (Fitch et al., 2002; Reb, 2007), chock 

(Fitch et al., 2002; Power, Brown & Ritvo, 2008; Reb, 2007), upprördhet (Reb, 2007) 

och förvåning (Ekman et al., 2004; Power et al., 2008). Kvinnor beskrev att de inte 

hade en klar tanke i huvudet och att de fastnat i en storm (Ferrell, Smith, Ervin, Itano 

& Melancon, 2003). Inför operation beskrevs förberedelserna som en virvelvind av 

aktiviteter, som de först förstod efteråt (Reb, 2007). När diagnosen inte var en 

överraskning var den kopplad till upplevda symtom eller en känsla av att ha ”en 

spindel i kroppen” (Ekman et al., 2004). I studierna (Bowes, Tamlyn & Butler, 2002; 

Ziebland, Evans & McPherson, 2006) framkom att informationen gavs vid en tidpunkt 

då kvinnor inte var redo att ta emot den. En kvinna beskrev att sjukvårdspersonalen 

överöste henne med information vid samma tillfälle (Bowes et al. 2002). Motivation 

till behandling var större när de hade fysiska symtom (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 

2007), men de hade svårt att förstå varför valmöjligheter för behandling presenterades 

när de var i ett chocktillstånd (Ziebland et al., 2006).

... I think the health profession blitzes you too much... (Bowes et al., 2002, s. 142).

Efter diagnostisering reagerade vissa genom att undvika och förneka, för att slippa 

hantera och bearbeta sin situation (Power et al., 2008; Reb, 2007). De undvek att ta 

emot information (Howell, Fitch & Deane, 2003a; Power et al., 2008), för att inte 

behöva möta allvaret i sjukdomen (Power et al., 2008). De blev skrämda av 

information de fann själva, vilket gjorde att de slutade leta (Power et al., 2008; Reb, 

2007). Förnekelse och minimering beskrevs som ett sätt att hantera den psykologiska 

effekten av diagnosen (Reb, 2007). Kvinnor distanserade sig från cancern på olika sätt, 

vilket illustreras av citaten nedan.

One of the women in the study tried to resist the changes ovarian cancer brought into her 
life, but found that as her disease progressed she was unable to avoid the inevitable 
impact of life changes that resulted from the physical side effects of ovarian cancer
(Howell, Fitch & Deane, 2003b, s. 3).
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I keep myself very busy, when I can, if I’m able to (Power et al., 2008, s. 375).

Att vara tömd på energi men fylld av känslor

Att vara positiv och kämpa blev svårare när kvinnorna inte återfick sin styrka. De var 

trötta och kraftlösa vilket kunde göra dem deprimerade (Bowes et al., 2002; Howell et 

al., 2003a). Behandlingen orsakade illamående, kräkningar, fatigue, svettning, stress, 

håravfall, isolering, magont, halsbränna och ångest (Ekman et al., 2004). Ibland 

upplevdes behandlingen outhärdlig (Ekwall et al., 2007), men de ansåg den ändå vara 

bra då den skulle göra dem friska (Ekman et al., 2004). En kvinna beskrev att hon var 

fast besluten att fortsätta leva sitt liv som tidigare men att hon till slut tvingats ge efter, 

då hon blev tömd på energi (Howell et al., 2003b). Kvinnorna uttryckte ilska olika och 

känslan uppkom vid diagnostisering, behandling och i kommunikationen med läkare 

och andra. Ilskan var stark men de var ofta oförmögna att förmedla den eftersom de 

kände sig tömda på energi (Bowes et al., 2002). Ovarialcancer påverkade det dagliga 

livet och att inte ha energi gjorde att de tvingades ge upp sitt arbete och andra 

intressen. Saknaden av dessa intressen var stor, men det ansågs ändå nödvändigt att ge 

upp dem (Ferrell et al., 2003; Howell et al., 2003b; Power et al., 2008). De var osäkra 

om de någonsin skulle kunna arbeta igen, deras sätt att hantera den nya verkligheten 

var att sänka sina förväntningar (Howell et al., 2003b). Kvinnor kände besvikelse över 

att livet inte blev som de tänkt sig (Bowes et al., 2002; Ekwall et al., 2007) och 

frustration över att sjukdomen är så ouppmärksammad (Ferrell et al., 2003; Power et 

al., 2008). De kände förbittring och beklagan över att kunskapsnivån om ovarialcancer 

var så låg i befolkningen. De trodde att om de haft större kunskap hade de sökt vård 

tidigare (Fitch et al., 2002; Power et al., 2008).

Everything [is difficult]. I don’t know where to start. First of all, I cannot do my work, 
you know. I mean my little things around the house, you know.. Like I can’t do my 
cleaning or... well we want to make a Christmas tree. And I always decorate the 
Christmas tree. Do you know it took me 3 days to put three bulbs on that tree? Because 
every time I tried to I was so tired and I can’t go on. Just too much (Howell et al., 2003b, 
s. 3).

Every time I hear all these adds for, you know, supporting breast cancer and stuff, I’m 
thinking, ”What about the rest?” (Power et al., 2008, s. 375).

Kvinnor kände att livet var förstört och att det inte längre fanns någon glädje i livet 

(Bowes et al., 2002). Tankar på framtiden kändes sorgliga eftersom de kände att deras 
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framtid var otillgänglig (Ekman et al., 2004; Ekwall et al., 2007; Howell et al., 2003a). 

Att tänka sig att dö och lämna sina barn var en svår tanke (Howell et al., 2003b). För 

kvinnor som önskade att få barn var förlusten av fertilitet svår att förstå och ett 

problem (Swenson, McLeod, Williams, Miller & Champion, 2003). Enligt Howell et 

al., (2003a) uttrycktes att sex var smärtsamt och kvinnor hade inte sex lika ofta som 

tidigare. De uttryckte att meningen med sex förändrades när hoppet om att få barn 

släktes. 

I don’t think too far into the future. I think it’s kind of sad that you... even these retirement 
information letter that come in the mail... I don’t want to look at it. I think I won’t even 
exist then; honestly, I’m not sure if I will. What if I’m not alive in 6 months; it’s no use 
buying a new dress.. but then I think that you can’t think that way! You can just have it as 
long as you can (Ekwall et al., 2007, s. 273).

Att känna sig ensam och övergiven

Att leva med ovarialcancer var att leva i ett utanförskap och med en enorm ensamhet i 

sin sjukdom. Trots att kvinnor fick stöd kände de sig ändå ensamma, de beskrev att 

ingen som inte varit i denna situation kunde förstå dem (Ekwall et al., 2007; Ferrell et 

al., 2003). Tankar upplevdes svårt när man var ensam (Reb, 2007). Det svåraste var

när närstående drog sig undan och vände dem ryggen och förnekade eller undvek att 

diskutera deras cancer (Ekman et al., 2004; Ekwall et al., 2007; Ferrell et al., 2003; 

Howell et al., 2003b). Andra människor var obekväma, osäkra och generade i 

kvinnornas närhet på grund av deras sjukdom (Ekman et al., 2004; Howell et al., 

2003b). Ibland blev de sårade av folks kommentarer (Howell et al., 2003a; Howell et 

al., 2003b). Kvinnor kände att de blev behandlade annorlunda och att det syntes att de 

hade något hemsk i kroppen (Ekwall et al., 2007). Känslan av stigmatisering och att 

hantera andras attityder var en prövning (Howell et al., 2003b). De var rädda för att bli 

avvisade och övergivna av sina närmaste (Bowes et al., 2002; Ekwall et al., 2007). Att 

träffa en ny man kändes svårt, då de var rädda för att berätta om sin sjukdom (Howell 

et al., 2003b; Swenson et al., 2003). 

Everyone in my family is terrified. I have two sisters. Many of them seem to think that if 
they come around me somehow they might catch cancer (Ferrell et al., 2003, s. 658).

[...]And with men, once they’ve found out you’ve had a hysterectomy, I mean forget it. 
You can’t have kids anymore; there’s no point in even talking to you (Howell et al., 
2003b, s. 7).
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I möten med vårdpersonal blev de nonchalant bemötta, deras fysiska symtom 

minimerades och deras känslomässiga behov ignorerades (Fitch et al., 2002; Power et 

al., 2008). Brist på tillgänglighet och ett dåligt bemötande försvagade förtroendet för 

personalen och ingav känslor av hopplöshet och hjälplöshet (Howell et al., 2003a; 

Power et al., 2003). I studier (Ekwall et al., 2007; Power et al., 2008) uttrycktes att 

informationen var svårtillgänglig för kvinnorna. Ziebland et al. (2006) beskrev att 

kvinnor inte var delaktiga i valet av behandling och att de ibland mottog 

rekommenderad behandling för att göra läkarna nöjda eller för att de var så sjuka och 

desperata. Det fanns en motvilja från läkare att uttrycka en åsikt i val av behandling, 

trots att kvinnor önskade detta. 

The consultant’s response was described as one of a number of factors that Chris and her 
family took into consideration when making the decision. However, in some cases the 
medical team seemed (to the woman) strangely reluctant to express an opinion (Ziebland 
et al., 2006, s. 365).

Att känna sig skyldig och vilja värna om närstående

Att drabbas av cancer beskrevs som orättvist och ett misslyckande där man gjort 

omgivningen besviken och obekväm. De kände sig ansvariga och skyldiga för sin 

sjukdom och ville inte vara en belastning för någon (Ekwall et al., 2007), detta ledde 

till att kvinnor kände sig tvungna att skydda familjemedlemmar från att bli sårade 

(Bowes et al., 2002; Ekman et al., 2004; Ekwall et al., 2007; Reb, 2007). För att 

skydda familjen anförtrodde de sina tankar, hellre till vänner, än familjen (Ekwall et 

a., 2007; Howell et al., 2003b; Reb, 2007) och istället för att säga sanningen gav de 

falsk information (Reb, 2007). De försökte också hålla modet uppe och inte visa 

tecken på depression (Ekman et al., 2004; Ferrell et al., 2003). De var tvungna att visa 

sig starka och trösta familjen trots att de själva mådde dåligt. Genom att sätta sig själv 

i andra hand förnekade de sina behov av att få diskutera sin situation och få vara sjuk 

(Ekman et al., 2004).

Some women tried to protect their families by minimizing their own fears or confinding in 
a close friend rather than a family member (Reb, 2007, s. 74).
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Vetskapen om att sjukdomen hade en emotionell inverkan på deras barn och de 

förändringar som sjukdomen medförde beskrevs som en källa till stress. De oroade sig 

över att deras döttrar skulle drabbas av sjukdomen. Att berätta om cancer för sina barn 

var svårt, då de hade svårt att förstå (Howell et al., 2003b). Kvinnor upplevde att 

familjen led mer än de själva (Ekman et al., 2004; Ferrell et al 2003) och de oroade sig 

för sin makes hälsa då han på grund av sjukdomen fått en ökad arbetsbörda (Howell et 

al., 2003b).

It’s so difficult for the family- they are the forgotten ones and it’s very sad! I know my 
husband had a very nasty time dealing with it (Ferrell et al., 2003, s 658)

Att ta emot stöd för att hantera situationen

Kvinnor lärde sig och gav sig själv tillåtelse att ta emot hjälp, då utmaningen blev för 

stor att möta ensam (Ferell et al., 2003). För att kontrollera sin rädsla sökte de hopp 

och tröst i andlighet (Reb, 2007). Stöd från närstående beskrevs som ovärderligt, 

viktigt och fantastiskt. Närstående gav praktiskt (Bowes et al., 2003), emotionellt 

(Swenson et al., 2003) och psykologiskt stöd (Bowes et al., 2002; Howell et al., 

2003b) då de lyssnade (Swenson et al., 2003), spenderade tid (Howell et al., 2003b), 

muntrade upp (Ferrell et al., 2003) och hjälpte till praktiskt, med till exempel 

matlagning (Howell et al., 2003b). Vissa vänner trädde fram och fungerade som ett 

otroligt stöd medan andra drog sig undan. Även grupper och organisationer som de 

tillhörde, exempelvis kyrkoförsamlingar, gav ett stort stöd och engagerade sig för 

deras situation. När de kände sig friskare hade de en vilja att ge stöd till andra som 

tack för de stöd de själva fått (Howell et al., 2003b). Sjukdomen gjorde att 

familjemedlemmar kom närmare varandra (Howell et al., 2003b) och samhörigheten 

till de närstående uppskattades (Ekwall et al., 2007). Att känna sig älskad och åtrådd 

av sin make ledde till känslor av stor tacksamhet men också förvåning, då de själva 

kände sig oattraktiva (Ferrell et al., 2003).

But the bottom line truth is: I do need help; I don´t want to face this life challenge alone
(Ferrell et al., 2003, s. 651).

My husband has been a rock. He has had to battle me, change my diapers, clean up my 
nause, manage my medication and change abdominal dressings. We had only been 
married fro 8 years when it happened and somehow when we took that vow to love each 
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other in sickness and in health. I don´t think either of us thought we would be testing it 
that soon. This man really loves me (Ferrell et al., 2003, s. 655).

Trots närståendes stöd fanns en önskan och ett behov av att få möta andra kvinnor som 

varit i samma situation. Kvinnorna ville veta om det fanns överlevare och hur de 

hanterat sin sjukdom (Ferrell et al., 2003). De kvinnor som träffat andra i samma 

situation upplevde detta som det största stödet då de kände samhörighet med 

kvinnorna och kunde dela erfarenheter. Genom de andra kvinnorna fick de se 

verklighetens sida av sjukdomen och den egna situationen upplevdes mer positiv då de 

såg de som drabbats hårdare (Bowes et al., 2002). 

I will probably always remember my feelings of desperation when I first realized how 
terrible this disease is, and how I longed to talk to someone who had battled and won. I 
kept saying I expected no guarantees, I only wanted to know that others had made it more 
than a couple of years (Ferrell et al., 2003, s. 655).

I flera studier (Power et al., 2008; Ziebland et al., 2006) beskrevs vårdpersonalens 

tillgänglighet och förståelse som ett djupt uppskattat stöd och de hade tillit till läkarnas 

kunskap och erfarenhet och den behandling de gav. Personalen ingav hopp och kunde 

ibland även förkroppsliga kvinnornas hopp om återhämtning och överlevnad (Ekwall 

et al., 2007; Reb, 2007). Då de blev lämnade ensamma med cancerbeskedet och all 

information upplevde de brist på stöd (Power et al., 2008).

Att existensen utmanas och livet värdesätts annorlunda

Fysiska förändringar gjorde att synen på sig själv ändrades och att se sin spegelbild 

överensstämde inte med den bild de hade av sig själva. Detta ledde till att de undvek 

att se sig själv i spegeln och att ta kontakt med människor utanför familjen (Ekwall et 

al., 2007; Swenson et al., 2003). En kvinna var rädd att möta andra med cancer och 

undvek dessa för att slippa förknippas med dem (Ferrell et al., 2003). De fysiska 

förändringarna ledde till känslor av depression, att inte känna sig vacker och att 

skämmas för sitt utseende (Ekwall et al., 2007; Swenson et al., 2003). Att tappa sitt hår 

var att förlora sin identitet och de kände sig mindre kvinnligt attraktiva, de fanns även 

en oro för hur maken skulle uppfatta dem (Ekwall et al., 2007). Som en motsats till 

detta framkom att kvinnor som opererat bort reproduktionsorganen upplevde inte sin 
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kropp annorlunda (Ekman et al., 2004). För att bygga upp sig själv igen krävdes ett 

aktivt och målinriktat arbete (Ekwall et al., 2007). 

Dealing with my body feeling in its sixties and my mind in its forties; it makes me feel 
insane (Swenson et al., 2003, s. 60)

Is he going to put up with me when I’m going to look like a monster again? You’re quick 
to cry and get angry... your identity disappears in a way.. it’s not me. I mean, when you 
get out of the shower, you don’t have your wig on...so you’re forced to see yourself, but I 
hate... I hate this misery! That’s almost the worst thing, not having hair. I can’t show 
myself. He wakes up early in the morning, and I’m so afraid he’s going to wake up before 
I have a chance to put my wig on. I think that’s the worst, actually (Ekwall et al., 2007, s. 
274).

Att ta del av statistiken för överlevnad var skrämmande (Ferrell et al., 2003; Power et 

al., 2008) och en konstant påminnelse om hur osäker deras framtid var och kvinnor

blev medvetna om hur fort de kunde förlora kontrollen över sin situation (Howell et 

al., 2003a; Howell et al., 2003b). Plötsligt var döden nära och en verklighet (Ekman et 

al., 2004). Sjukdomen uppfattades som en dödsdom (Reb, 2007) och för de kvinnor

som fick återfall var dödshotet uppenbart och en konfrontation med döden på ett annat 

sätt än vid den primära cancern (Ekwall et al., 2007; Howell et al, 2003a). Insikten om 

dödshot hanterades genom att diskutera det eller genom undvikande. Att inte kunna få 

en prognos eller få veta om och när man skulle dö stärkte deras osäkerhet och rädsla 

inför döden (Bowes et al., 2002; Ekwall et al., 2007; Howel et al., 2003a). 

Osäkerheten de levde med beskrevs utmana varje aspekt av deras varande (Howell et 

al., 2003b).

They described feeling a lack of control over their future and fear of facing the unknown
(Howell et al., 2003b, s. 6).

I’ve never dealt well with uncertainty and this... is so fundamental to one’s being. It’s just 
the worst kind of uncertainty that one could imagine, at least that I could imagine, and so 
that I need to struggle with (Howell et al., 2003b, s. 6).

Samtidigt som kvinnor hade hopp om att bli frisk och att leva ett normalt liv, fanns 

också en rädsla och ett underliggande hot om vad som skulle hända om behandlingen 

inte fungerade (Ekman et al., 2004; Howell et al., 2003b; Swenson et al., 2003). 

Kvinnor kände att de hade förlorat kontrollen och var rädda för att inte kunna ta hand 

om sig själva. Vid återfall skapades en osäkerhet om cancerns lokalisation som 

upplevdes förvirrande. Efter behandling var rädslan för ett återfall stor, de var tvungna 
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att leva med den osäkerheten och hantera det okända (Howell et al., 2003b). Att finna 

meningen med livet kändes som en berg och dalbana (Bowes et al., 2002), där känslor 

av rädsla, styrka, vilja att kämpa, sorg, besvikelse och tomhet ändrades snabbt (Ekman 

et al., 2004). Kvinnor beskrev hur de pendlade mellan hopp och förtvivlan, men att 

hoppet oftast var det övervägande (Ekwall et al., 2007). Känslor av hopp var ömtåliga 

och påverkades av hur kvinnorna upplevde att andra kommunicerade med dem och hur 

de mådde fysiskt (Bowes et al., 2002).

It’s like a bomb; it’s like a bomb in your body. Could blow up any time if you don’t take 
care of yourself, [...] But the worst part is when you wake up, open your eyes, and find 
yourself ”Look, you’re a cancer patient.” No one can guarantee that I can be cured. But 
even if it’s cured, it’s like a bomb. You have to bear it. It cannot be totally gone! That’s 
the reality. (Howell et al., 2003b, s. 6).

Att känna sig stark men konstant vara medveten om risken att dö kunde vara en stor 

utmaning (Ekman et al., 2004; Howell et al., 2003b). De ville se in i framtiden och 

känna att de hade kontroll, men det var svårt, istället fick de vänta och ha tålamod 

(Reb, 2007). Då cancer uppfattades som en sjukdom där prognosen var beroende av 

tiden, ville kvinnorna starta behandling så snart som möjligt (Power et al., 2008). All 

väntan på behandling och att få träffa läkare upplevdes lång och ansträngande (Ekwall 

et al., 2007; Power et al., 2008). Bowes et al., (2002) beskrev att trots att kvinnor inte 

kunde planera för sin framtid kände de ändå hopp inför framtiden. Först när de hade 

uppnått fysiskt välbefinnande kunde de psykologiskt börja bearbeta den för tidiga 

döden och finna en ny mening med livet. Att ha hopp beskrevs också som en 

nödvändig förutsättning för att finna mening och först då kunde de uppnå livskvalitet. 

Reb (2007) beskrev att kvinnor insåg att de inte kunde kontrollera framtiden men att 

de i alla fall ville ha kontroll över sitt liv.

Hope is just a realistic expectation of things getting better. That´s what I gotta have. Not 
just a pie in the sky... I want to get up and get around... I want to resume a reasonably 
normal life.... I want to be able to control living and not just vegetate (Reb, 2007, s. 75).

Insikten av att livet förändrats för alltid var en källa till känslomässig stress och de 

kämpade med att integrera förändringar i sina liv (Howell et al., 2003b). Att få gråta

och skratta upplevdes befriande (Bowes et al., 2002), och humor och positivt tänkande 

var en hjälpande hanteringsstrategi (Bowes et a., 2002; Power et al., 2008). Att söka 



19

kunskap och information kunde göra kvinnor starkare (Bowes et al., 2002; Ekwall et 

al., 2007). Kvinnor funderade på om deras livsstil orsakat deras cancer, de trodde att 

god hälsa och en positiv attityd skulle ge ett lyckat resultat, därför kände de sig 

ansvariga att ha god hälsa, vara positiv och glad hela tiden (Ekwall et al., 2007; Power 

et al., 2008).

So, as I say, I feel very optimistic and very confident at this stage. I feel extremely positive 
myself and I think that makes a big difference as to how you handle things... You have to 
look at the positive outcomes and work towards that, and so I think that’s really helped 
me tremendously (Power et al., 2008, s. 377).

Kvinnor beskrev att de så småningom accepterade sitt öde (Ferrell et al., 2003; Howell 

et al., 2003b; Reb, 2007) och anpassade sig till en annan livsstil (Power et al., 2008). 

Vidare beskrev de att efter att ha accepterat sin situation såg de livet ur ett annat 

perspektiv (Bowes et al., 2002; Swenson et al., 2003; Reb, 2007). De försökte njuta 

mer av livet, vara mer närvarande och värdesatte saker annorlunda. De tog hand om 

sig själv och andra och lärde sig att ingenting kan tas för givet (Reb, 2007; Swenson et 

al., 2003).

I am not going to let it get me. A really good quote I read that helped when I was down in 
the dumps was, ” asking ‘why’ is seldom fruitful, but acceptance almost always is”
(Bowes et al., 2002, s. 145).

It was horrible, but I found – and was reminded while doing this survey – that once I 
healed emotionally and physically, I now look at life differently. I value and enjoy each 
moment, tell people how I feel more often, feel a heightened sense of beauty in my life, my 
relationships and my religion (Swenson et al., 2003, s. 61).

Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av 

ovarialcancer. Analysen resulterade i sex kategorier: Att undvika och förneka sin 

cancer, att vara tömd på energi men fylld av känslor, att känna sig ensam och 

övergiven, att känna sig skyldig och vilja värna om närstående, att ta emot stöd för att 

hantera situationen och att existensen utmanas och livet värdesätts annorlunda.

Resultatet visade att kvinnor hade svårt att se samband mellan symtom och cancer och 

att de förnekade och undvek sin sjukdom. Enligt Stephenson (2004) handlar förnekelse 
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om att minimera allvaret i sin sjukdom och att förvränga verkligheten i situationen. Att 

inte associera symtom till cancer är en form av förnekelse men att välja att inte följa 

upp oroande symtom är att undvika. Förnekelse kan variera i intensitet och över tid. 

Detta ger människan möjlighet att successivt bearbeta sin situation och ta in 

verkligheten. Att inte prata om sin situation behöver inte vara resultat av förnekelse, 

utan kan bero på att personen skyddar omgivningen från att känna sig obekväma.

Resultatet visade att kvinnor kände sig tömda på energi, och att de på grund av detta 

var oförmögna att uttrycka sin ilska. Det var svårt att vara positiv då de inte återfick 

sin styrka. De orkade inte leva sitt liv som tidigare och blev tvungna att sänka 

förväntningarna på sig själva. Tillståndet kan liknas vid fatigue. Att uppleva fatigue 

beskrivs vara både en fysiskt och mental trötthet som inte minskas av återhämtning. 

Det är en överväldigande känsla som lämnar endast så mycket energi som behövs för 

att existera (Kralik, Telford, Price & Koch, 2005). Att inte ha energi begränsar det 

sociala livet då koncentrationsförmågan försämras och det blir svårare att upprätthålla 

relationer. Personen som lider av fatigue beskriver att det är osynligt för andra och att 

de därför ofta blir ifrågasatta, detta kan leda till isolering. Tröttheten begränsar dagligt 

liv och personens förmåga att fortsätta sitt arbete, sina intressen och upprätthålla sin 

roll inom familjen. Fatigue tvingar människor att ändra sin livsstil vilket leder till att 

identiteten ändras. För att hantera situationen är det nödvändigt att sänka sina 

förväntningar på sig själv (Gray & Fossey, 2003; Kralik et al., 2005). 

Resultatet visade att kvinnor kände sig ensamma och övergivna i sin situation trots att 

de fick stöd av närstående. Det svåraste i deras situation beskrevs vara när 

familjemedlemmar och vänner undvek att tala om cancern eller drog sig undan och 

vände dem ryggen. Toombs (1993, s.6-8, 21, 23) menar att vi alla har vår egen unika 

uppfattning av världen och våra känslor. Egna uppfattningar och känslor har vi första 

åtkomst till, medan vi bara får en indirekt kunskap om andras känslor. Andras värld 

kommer vi aldrig att ha full tillgång till, således är sjukdom en högst subjektiv 

upplevelse, som andra endast har begränsad förståelse för. Den sjuka personen kan 

därför finna svårighet i att förmedla sina upplevelser till andra. Auchincloss (1995) 

beskriver att cancer skapar en enorm ensamhet och isolering som stärks av att inte 
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känna till någon annan i samma situation. I en studie (Rosedale, 2009) framkom att 

cancer skapade en insikt hos de drabbade om att ensamheten kommer att följa dem 

resten av livet. Oavsett om andra försökte förstå dem, så kunde de inte det. De kände 

sig ensamma trots att de hade andra människor runt sig. När de genomgått behandling 

ansåg omgivningen att de var friska, stödet minskade och detta ökade känslan av 

ensamhet eftersom de inte kände att den svåra tiden var förbi. Även Toombs (1993) 

beskriver att känslan av utanförskap blir tydlig då omgivningen fortsätter att leva sitt 

liv normalt, då det egna livet blivit avbrutet. Sjukdom skapar obalans i den välkända 

världen och gör att omgivningen uppfattas som främmande, och känslan av att inte 

känna sig hemma i den annars välkända världen blir påtaglig. Det skapas en 

existentiell ensamhet eftersom ingen annan kan känna det lidande som sjukdomen 

åsamkar och världen fortsätter som vanligt efter ens död.

Resultatet i litteraturstudien visade att kvinnor bar på en skuld för att ha åsamkat 

lidande för familjen genom sin cancer. Detta medförde att de åsidosatte sina egna 

behov av stöd för att skydda närstående. Auchincloss (1995) beskriver att kvinnor 

skyddar sina män genom att bara berätta delar av sina upplevelser när de talar med 

varandra. I en studie (Rosendale, 2009) undanhöll kvinnor sina känslor för andra för 

att skydda familjen och för att de var rädda att bli sårade eller att andra skulle bekräfta 

deras rädslor. Lindholm, Rehnsfeldt, Arman och Hamrin (2002) visade att närståendes

lidande förvärrades när den sjuka människan försökte skydda dem, de berövades då 

rätten att trösta och uttrycka sitt eget lidande. I en studie (McPherson, Wilson & 

Murray, 2007) beskriver deltagarna att vara en börda för andra väcker stressande 

känslor och inverkar negativt på egenvärdet. Känslor av skuld, ånger, oro och ilska 

över att vara en börda gjorde att de önskade att få dö tidigare för att eliminera den 

belastningen. Trots att de visste att de inte kunnat påverka sin cancer försvann inte 

känslan av att vara en belastning. Däremot minskade känslan när de fick delta och vara 

aktiv i sin vård, och detta gjorde att de upplevde mer kontroll och mindre hjälplöshet.

Resultatet visade att kvinnor lärde sig att ta emot hjälp och de fann stödet ovärderligt. 

Norberg, Bergsten och Lundman (2001) menar att personer måste bli redo för tröst 

innan de kan ta emot eller ge tröst. Genom att uttrycka ilska, smärta, sorg, sårbarhet 
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och hat blir den lidande personen redo. En omgivning som karaktäriseras av öppenhet, 

närvaro och tillgänglighet skapar tillit och möjliggör för patienten att dela sitt lidande. 

Den tröstande dialogen kan existera i tystnad, varpå människor kan känna sig tröstade 

bara genom närvaro av andra. Handlingen befriar den lidande människan från det 

upplevda mörkret som personen känner och möjliggör för denne att begrunda sitt 

lidande för att kunna förhålla sig till det. Detta hjälper personen att finna mening och 

uppleva godhet och ljus i livet. Lindholm et al. (2002) menar även att närstående 

upplever det påfrestande att fungera som stöd då de själva upplever ett eget lidande. 

Däremot lindras lidandet när det kan delas med den sjuka människan och relationen 

fördjupas då. Resultatet i litteraturstudien visade att det fanns ett behov av att möta 

andra kvinnor med samma erfarenheter. Enligt Ekwall, Ternestedt och Sorbe (2003) 

beskriver kvinnor att det var svårt för närstående och sjukvårdspersonal att förstå deras 

upplevelser och därför sökte de kontakt med andra med samma erfarenhet. De hade 

förmåga att förstå den sjuka kvinnans upplevelser. Möten med kvinnor i samma 

situation kan enligt Auchincloss (1995) också ge en negativ konsekvens. Då en vän 

dör i samma sjukdom ger detta en extrem känsla av förlust, sårbarhet och oro för sin 

egen situation. Känslorna kan leda till att kvinnan undviker liknande kontakter för att i 

framtiden slippa genomgå samma sårande process.

Resultatet i litteraturstudien visade att kvinnor är hotade i sin existens då sjukdomen 

uppfattades som en dödsdom. De levde med en osäkerhet då framtiden blev 

okontrollerbar.  Enligt Auchincloss (1995) förstör cancer de förväntningar som finns 

för ett normalt liv. Istället gör diagnosen kvinnan sårbar, överväldigad och hon får 

kämpa för att kunna leva. Vidare menar författaren att cancern förändrar hela livet och 

tvingar kvinnan att lära känna sig själv på nytt. Halstead och Hull (2001) menar att 

kvinnor med cancer strävar efter att återfå sitt gamla liv, men blir varse att 

erfarenheten av cancer för alltid har förändrat deras perspektiv på livet. Deras tankar 

på framtiden är färgade av osäkerheten att de kanske inte kommer att överleva. 

Toombs (1993, s. 69, 93) förklarar osäkerhet som förlust av säkerhet. Att drabbas av 

sjukdom leder till att människan tvingas inse att livet inte kan tas för givet. När 

illusionen om odödlighet krossas väcks frågan om vad mer i ens liv som inte kan tas 

för givet. Denna insikt hindrar personen att återgå till det ursprungliga perspektivet, då 
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illusionen är svår att återuppbygga. Osäkerheten leder till upplevelse av oro och rädsla. 

Resultatet visade också att synen på sig själv och sin kropp ändrades, de kände sig 

oattraktiva och skämdes för sitt utseende. Toombs (1993, s. 56-57, 90-97) menar att då 

kroppen förändras, förändras också ens uppenbarelse i världen och sätt att vara bland 

andra människor. Sjukdom innebär förlust av helhet. Kroppen och självet uppfattas 

inte längre som en enhet vilket skapar känslor av alienation från sin kropp och en 

ovilja att identifiera sig med den. Författaren menar att människan lever genom sin 

kropp och att den är oskiljaktig från självet vilket innebär att en förändrad kropp leder 

till ett förändrat själv. Resultatet i litteraturstudien visade att kvinnor hade förlorat 

kontrollen över sin framtiden och bar på en rädsla för att inte kunna ta hand om sig 

själv. Sjukdom ger, enligt Toombs (1993, s. 90-97), en akut medvetenhet om förlusten 

av kontroll av den egna kroppen och situationen. Människor i dagens samhälle har en 

orealistisk förväntan att bli botad från sjukdom och då förväntningarna inte infrias 

överväldigas människan av hjälplöshet och förlust av kontroll.  Att behöva förlita sig 

på andra då man inte kan ta hand om sig själv leder till ett asymmetriskt förhållande 

till vården. Vårdaren innehar mer makt än patienten och detta ökar känslan av inte ha 

kontroll. 

Intervention

När patienter är i ett förnekelsestadium är det viktigt att sjuksköterskan respekterar 

detta och inte pressar patienten att acceptera sin sjukdom. Sjuksköterskan måste känna 

av hur mycket information som kan ges och inte överösa patienten med information 

vid samma tillfälle. På morgnarna kan förnekelsen försvagas, då bör sjuksköterskan 

vara tillgänglig och spendera tid hos patienten. Detta bidrar till att förnekelseprocessen 

utvecklas. Då familjemedlemmar förnekar sjukdomen kan patienten känna sig 

obekväm att prata om sin sjukdom i sällskap av familjen. Därför bör sjuksköterskan 

skapa en trygg och förtrolig miljö där patienten kan uttrycka oro och ställa frågor. 

Ibland kan närstående pressa den sjuka människan att inse och acceptera sjukdomen 

allt för snabbt. Sjuksköterskan bör då informera närstående om vikten av att respektera 

patientens förnekelse då detta kan öka tålamod och minska spänning i relationerna 

(Stephenson, 2004). 
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Kvinnor upplever ensamhet, skuld, fatigue och ett hot mot sin existens. Sjuksköterskan 

är en viktig person som har möjlighet att lindra kvinnors lidande. Genom att vara 

tillgänglig kan sjuksköterskan stödja kvinnan i hennes svåra livssituation. Iranmanesh 

et al. (2009) menar att den vårdande relationen möjliggör för sjuksköterskor att 

komma nära patienten och vara medlidande. Närheten innebär att finnas fysiskt nära, 

men också att vara engagerad i patienten och familjens hela situation. Att lyssna och 

samtala med patienten på ett sätt som gör det möjligt för denne att uttrycka sina inre 

känslor ingår också i att vara nära. Den vårdande relationen kan också skapa hopp och 

bygga förtroende för patienten. Rehnsfeldt och Eriksson (2004) menar att vårdaren bör 

vara omsorgsfull och nära för att lidandet ska lindras. Genom att dela lidandet med 

patienten och inte vara rädd att möta patientens svåra existentiella tankar kan lidandet 

bli hanterbart. Enligt Martinsen (2000, s. 11, 20-21) finns en uppfattning om att vara 

involverad och visa känslor i vårdandet kan vara oprofessionellt. Att ha ett avstånd och 

inte vara involverad i patientens situation gör dock att kommunikationen blir ensidig 

och patienten reduceras till ett objekt. Författaren menar att professionalitet och ett 

personligt förhållningssätt inte står i motsättning till varandra. Berörd blir den som ser 

någon annans lidande och intrycket gör honom uppmärksam. Den som 

uppmärksammas blir betydelsefull för den andra och i detta uppstår det etiska kravet. 

Løgstrup (1992, s. 41-43, 50-51) menar att genom att yttra en förväntan, tyst eller 

talande, finns en önskan om att den andre ska uppfylla den. Då den som blottat sin 

förväntan inte blivit tillmöteskommen kan tilliten övergå till misstro. På den som 

mottar den blottade människans tillit ställs ett outtalat krav att tillvarata det liv som 

lagts i dennes hand. Således ställs ett krav på sjuksköterskan att se och bekräfta 

patientens lidande och agera. 

Metoddiskussion

De delar som avgör tillförlitligheten i en kvalitativ studie är trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). 

Trovärdighet avgörs av hur väl en studies data och analysprocess är lämpat för syftet. 

Beslut om syfte, urval, deltagare och datainsamling lägger grund för studiens 

trovärdighet (Granheim & Lundman, 2004). Litteraturstudien analyserades med 

manifest innehållsanalys vilken är lämplig för kvalitativa studier med fokus på 
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upplevelse. Extraherandet av textenheter och kondenseringen är en känslig del av 

analysprocessen. För att inte gå miste om värdefullt material var vi noggranna med att 

inte ta ut för korta eller långa textenheter, eller gå för fort fram i kondenseringen. De 

studier vi analyserat är genomförda i olika länder (Kanada, Storbritannien, USA, 

Sverige samt andra länder som i artikeln inte angetts) med olika perspektiv, där 

deltagarna var i olika åldrar. Detta bidrar till att en variation av fenomenet beskrivits, 

vilket påverkar trovärdigheten positivt. För att ytterligare styrka trovärdigheten 

illustreras resultatet med citat från ursprungsmaterialet (jfr. Graneheim & Lundman, 

2004; Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Polit & Beck (2008, s. 546-547) menar att 

om datainsamling och analys genomförs av två eller flera forskare styrks 

trovärdigheten. 

Pålitligheten stärks av en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet, bland annat 

datainsamling och dataanalys, samt ett exakt och noggrant återgivet resultat. Detta 

möjliggör för andra forskare att kunna genomföra liknande studier och få ett likartat 

resultat (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). Pålitligheten i denna litteraturstudie 

stärks av en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet för sökning i löpande text och 

tabell (tabell 1), där databaser, sökord och inklusions- och exklusionskriterier ingår. 

En översikt av de analyserade artiklarna (tabell 2) ingår, och presenterar författare, typ 

av studie, deltagare, datainsamling och analysmetod, resultat samt kvalitet. Artiklarna 

granskades enligt Willman et al. (2006, s. 156-157) och de artiklar som inkluderades 

bedömdes ha medel eller hög kvalitet. Svagheter i litteraturstudien är att endast 11 

(n=11) artiklar inkluderades i analysen, att sökning genomfördes i 3 databaser och att 

sökningen begränsades till studier på engelska. Då engelska inte är vårt modersmål 

kan språkliga nyanser försvunnit vid översättning och information gått förlorad vid 

kondensering.

Med överförbarhet menas i vilken grad resultatet kan överföras till andra situationer 

med liknande deltagare. Forskarens ansvar är att ge en tydlig beskrivning så att läsaren 

kan avgöra om resultatet är överförbart till en annan kontext (Holloway & Wheeler, 

2002, s. 255; Polit & Beck, 2008, s. 539) och därför har vi presenterat datainsamling, 

analys och inkluderade artiklar så att detta ska kunna vara möjligt. Bekräftelsebarhet 
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handlar om objektivitet och förutsätter att resultatet är information deltagarna har givit, 

inte forskarens egna tolkningar och antaganden (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255 ; 

Polit & beck, 2008, s. 196-197). Manifest innehållsanalys fokuserar på 

skrivna/uttalade ord, fraser och meningar vilket lämnar litet utrymme för egen tolkning 

(jmf Downe-Wambolt, 1992). Litteraturstudiens resultat refereras till ursprungliga 

studier och styrks med citat. Materialet som använts för analys har lästs av oss båda 

vilket minskar risken för tolkning, men på grund av vår förförståelse kan dock 

omedvetna tolkningar ha färgat resultatet.

Efter att vi analyserat materialet gick vi tillbaka till artiklarna för att se att innehållet i

kategorierna överensstämde med ursprungsmaterialet. Vi har också granskat vår 

analys för att försäkra oss om att de kategorier som bildats är från varandra 

uteslutande, där det var nödvändigt gjordes förändringar. Vid seminarium har vår 

uppsats granskats av kurskamrater och handledare med fokus på planering, dataanalys 

och resultat. Detta anser vi stärker tillförlitligheten för litteraturstudien. 
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Slutsatser

Kvinnor som drabbas av ovarialcancer upplever ett starkt hot mot sin existens och de 

för en kamp för att överleva. De kan uppleva hur familjemedlemmar och vänner 

undviker dem eller deras cancer och vänder dem ryggen. Detta skapar en outhärdlig 

ensamhet. Erfarenheten förändrar kvinnors identitet och syn på livet. Behovet av stöd 

och hjälp är stort och där det existentiella stödet är viktigast. Genom att vara nära och 

tillgänglig kan ett förtroende byggas upp och detta möjliggör för kvinnan att uttrycka 

känslor och den djupa oro hon bär på. Då lidandet delas med någon annan kan det 

lindras. Litteraturstudien har bidragit till en fördjupad kunskap om kvinnors 

upplevelse av att leva med ovarialcancer, vilket är en absolut nödvändighet i vården av 

den cancersjuka kvinnan. Forskning bör riktas mot kvinnans upplevelse av den 

vårdande relationen för att vidare utveckla den. Insatser för förbättringsarbete inom 

hälso- och sjukvården är nödvändigt, så att sjuksköterskan kan skapa och upprätthålla 

den vårdande relationen.
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