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Sammanfattning/Abstrakt 

Inledning: Kvinnors sexualitet och kroppsuppfattning efter gynekologisk cancer förändras. 
Som barnmorskor är det viktigt att i tidigt skede medverka till och förebygga de komplikatio-
ner som dessa kvinnor drabbas av.  Syfte: Syftet med studien var att göra en jämförande, de-
taljerad beskrivning av attraktion och sexuell lust hos kvinnor som blivit strålbehandlade mot 
gynekologisk cancer. Metod: En prospektiv kohortstudie med kvantitativ ansats med enkät-
formulär. Två kohorter har jämförts där 616 kvinnor behandlats för gynekologisk cancer samt 
344 kvinnor som inte behandlats. Resultat: Kvinnorna upplever sig mindre attraktiva och att 
deras partner även tycker det. De hade mindre längtan efter sex och hade sex mer sällan. Fler-
talet talade inte med någon om sin brist på lust till sex eller om de sexuellt relaterade biverk-
ningarna. De kände sig mindre upphetsade i en sexuell situation där tillfredsställelsen och 
avspänningen i samband med orgasm förändrats. Kvinnornas välbefinnande påverkades nega-
tivt och problem med avföring och gasläckage förekom. Slutsats: Upprepad information och 
återkoppling före, under och efter behandling mellan kvinnorna och patientansvarig barn-
morska/läkare är nödvändigt.  Kvinnornas upplevelse av att vara attraktiva, tankar på, längtan 
och lust efter sex samt ofrivillig gasavgång och avföringsträngningar är de viktigaste fakto-
rerna att belysa för kvinnorna för att kunna förbereda och förebygga komplikationer efter gy-
nekologisk cancer. 

Nyckelord: sexuell störning, gynekologisk/livmoderhals cancer, attraktion, livskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Women’s sexuality and body image after treatment for gynecological cancer 
alters. As midwifes it´s important in an early stage contribute to and prevent the side effects 
this woman suffers from. Aim: The aim of the study is to make a comprehensive, detailed 
inventory of perceived attraction and sexual lust in women who have been treated with radia-
tion therapy for gynecological cancer. Method:  A prospective cohort study with quantitative 
onset. We compared two cohorts with help of a questionnaire, one with 616 women who has 
been treated for gynecological cancer and one with 314 healthy women. Result: The treated 
women feel less attractive. They have less lust to sex and have sex more seldom. Most women 
did not speak to anyone about the lack of lust to sex or about the side effects regarding their 
sexuality. They felt less arousal in a sexual situation where the satisfaction and relaxation of 
the orgasm has been changed. The quality of life was influenced negatively and defecation 
leakage occurred. Conclusion: Repeatedly information and feedback before, during and after 
treatment from the midwife or doctor are important. The women’s experience of attraction, 
thought´s on and lust to sex, unwillingly let off gas and defecation leakage plays a big role in 
how to prepare the women and prevent side effects after treatment for gynecological cancer. 

Keywords: sexual dysfunction, gynecological/cervical cancer, attraction, quality of life  
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Inledning 

Kvinnor i alla åldrar kan drabbas av gynekologisk cancer. De flesta som drabbas är i medelål-

dern eller yngre. Av de kvinnor i industriländer som drabbas av underlivscancer överlever 

majoriteten. Dessa kvinnor kommer att leva länge med symtom eller besvär som en komplika-

tion till den behandling de fått (Bergmark, 2002).  Barnmorskan ska främja hälsa och före-

bygga ohälsa och ska kunna identifiera individer med särskilda behov av vård och stöd. I 

barnmorskans profession ingår det att bejaka kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa. Det är 

därför viktigt för barnmorskan att veta vilka sexuellt relaterade problem kvinnor upplever och 

drabbas av efter behandling av gynekologisk cancer för att kunna stödja, lindra och hjälpa 

kvinnan.  

Bakgrund 

Förekomst 

De vanligaste typerna av gynekologisk cancer är livmoderkroppscancer (corpuscancer), liv-

moderhalscancer (cervixcancer) och äggstockscancer (ovarialcancer) (Bolund, 2009).  Liv-

moderkroppscancer, är vanligast hos kvinnor över 55 år, incidensen är 29,7 på 100 000. Ägg-

stockscancer är vanligast i ålder 40 - 70 år, med en incidens 15,7 på 100 000. Livmoderhals-

cancer, medelålder 59 år, med incidens 10,1 på 100 000 (URL 1). I sin avhandling beskriver 

Bergmark (2002) att livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancersorten och har bland 

den högsta mortaliteten bland kvinnor i världen. 

Symtom 

Socialstyrelsen redovisar att kvinnor som får blödningar efter menopaus eller som får blod-

blandade flytningar runt eller strax före menopaus kan ha symtom på corpuscancer. För ovari-

alcancer är symtom på tidig cancer inga eller mycket vaga till exempel uppkördhet, illamåen-

de, buksvullnad och nedsatt aptit (URL 1). Kvinnor med tidig livmoderhalscancer visar inte 

ofta symtom och bland de sjukdomsfall man hittar så är det vid rutin undersökningar eller vid 

cellprovstagningar man finner dem. Om de har symtom så visar dem sig som samlagsblöd-

ningar, mellanblödningar och flytningar (Bergmark, 2002).   
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Behandling 

Den vanligaste behandlingen för livmoderkroppscancer är hysterektomi som kompletteras 

med strålning eller cytostatika för att minska återfallsrisken. För äggstockscancer är operation 

ett första val till behandling ofta med hysterektomi och borttagning av tarmkäxet i kombina-

tion med strålbehandling eller cytostatika (URL 1). Enligt Bergmark (2002), är den vanligaste 

behandlingen vid livmoderhalscancer intracavity brachyterapi följd av operation. Dock finns 

det delade meningar om detta då det associeras med ökad risk för sjuklighet och problem med 

äggstockarna.   

Bergmark (2002) menar att målet med behandlingen är att få så stor överlevnad som möjligt 

med minimal sjuklighet. Samtidigt måste man mäta sjukligheten med samma omvårdnad som 

man mäter tumörerna.  Det vore rimligt att man gör en gemensam ansträngning för att mini-

mera biverkningarna, för att förbereda kvinnorna på de oundvikliga men och behandla dessa 

med tidiga interventioner och rehabilitering.  

Komplikationer efter behandling 

Flera studier visar att kvinnor som behandlats för sin gynekologiska cancer drabbas av kom-

plikationer. Symtom och problem är bland annat sänkt könsdrift, sämre smörjning i vagina, 

vaginalförkortning, sämre elasticitet i vagina, djup/ytlig samlagssmärta och vaginal blödning 

(Bergmark, Åwall-Lundkvist, Dickman, Henningsohn & Steinbeck, 1999; Burns, Costello, 

Ryan-Woolley & Davidsson, 2007; Greimel, Winter, Kapp & Haas, 2008, Jensen, et.al, 2003; 

Donovan et.al, 2006).  

Sexualitet och livskvalitet 

Det finns studier som visar att fler kvinnor som strålbehandlats för sin cancer har sexuella 

problem. De visar även att kvinnans självskattning på sitt psykiska välbefinnande är lägre än 

de som bara opererats och kontrollgruppen (Frumovitz et al, 2005). Liknande resultat har 

Schover, Fife & Gershenson (1989) kommit fram till. Enligt Greimel, Winter, Kapp & Haas, 

(2009) har dessutom kvinnor som blivit strålbehandlade en sämre livskvalitet och högre sym-

tom nivå än de som enbart är opererade och/eller fått cytostatika. 
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Problemformulering 

Behandling för gynekologisk cancer blir allt bättre, vilket gör att de kvinnor som överlever 

blir fler vilket leder till att det är en växande grupp som kommer att leva med de oönskade 

behandlingseffekterna.  Kvinnor kommer att söka vård på grund av symtom, då är det viktigt 

att sjukvårdspersonal har kunskap om det. Det finns studier som beskriver symtom efter be-

handling av gynekologisk cancer men det saknas kunskap om patientens subjektiva erfarenhet 

av sin sexualitet och kroppsuppfattning efter gynekologisk cancer.  

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att göra en detaljerad beskrivning av attraktion och sexuell lust 

hos kvinnor som blivit strålbehandlade för gynekologisk cancer samt jämföra med en kon-

trollgrupp som inte blivit behandlad för gynekologisk cancer. 

Metod  

En prospektiv kohort studie med kvantitativ ansats. En prospektiv studie går framåt i tiden, 

man samlar in data från och med att deltagarna kommer med i studien (Polit & Beck 2008). 

Framåtsyftande studier sägs vara mer tillförlitlig än bakåtsyftande studier. (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). En kohortstudie är en epidemiologisk undersökning där en grupp av per-

soner följs över tid. Denna studiedesign bygger på två kohorter. En exponerad grupp kvinnor, 

alltså kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer samt en kontrollgrupp som inte är be-

handlad för gynekologisk cancer. Det är vanligt vid kohortstudier att ha två undersöknings-

grupper för att kunna jämföra sjukdomsutvecklingen i de båda kohorterna (Ejlertsson, 2003). 

Kvantitativ ansats kan man använda när man vill få information om prevalens, utbredning och 

inbördes förhållanden mellan olika variabler inom populationen. (Polit & Beck 2008). Vårt 

mål med studien är att resultatet ska kunna kvantifieras och till viss del generaliseras. Dessut-

om bygger vår datainsamling på statistik och därför anser vi denna ansats vara den bäst läm-

pade i denna studie (Ejlertsson, 2003).  

Population / Urval  

1800 kvinnor som fått strålbehandling under åren 1991 – 2003 på Radiumhemmet och Karo-

linska universitetssjukhuset i Stockholm samt Jubileumskliniken och Sahlgrenska universi-

tetssjukhuset i Göteborg (se bilaga 3). 
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Urvalskriterier:  

 Vara vid liv när introduktionsbrevet skickas ut 

 Vara född 1927 eller senare 

 Förstå och kunna läsa svenska 

 Inga recidiv  

Exkluderingskriterier: 

 Tidigare strålade i bäcken regionen 

 De som fått recidiv 

 De som inte förstod svenska 

Kvinnor med tidigare bukkirurgi och malignitet annan än gynekologisk blev inkluderade 

(Dunberger 2010). Totalt 789 patienter blev inkluderade i studien, av dessa var det 29 som 

inte uppgav något skäl att inte vara med, 21 uppgav fysiska skäl, 17 gick inte att nå, 14 upp-

gav psykosociala skäl, 9 hade psykologiska skäl och för 2 kvinnor var det familjemedlemmar 

som tackade nej. Det gav 697 deltagare som fick frågeformuläret skickat till sig. Av dessa var 

det 81 som inte fullföljde, 52 skickade inte tillbaka formuläret och 29 skickade tillbaka det 

tomt, se bilaga 3 (Dunberger 2010). 

Till kontrollgruppen blev 486 kvinnor rekryterade från svenska befolkningsregistret som mat-

chade både åldersmässigt och boendebaserat. Ett fel som gjordes i matchningen gjorde att 

kontrollgruppen blev yngre och då tillfördes det 120 kvinnor i åldrarna mellan 70 – 79 år för 

att få en bättre åldersfördelning mellan grupperna (Dunberger 2010). Sociodemografisk be-

skrivning av de båda grupperna återfinns i tabell 1. 
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Tabell 1. Sociodemografisk bakgrund 

 Behandlingsgrupp  
N=650 (79 %) 

Kontrollgrupp  
N=344 (72 %) 

Medelålder 64,2 57,9 
Yngst 28 36 
Äldst 79 79 
   
Civilstånd   
Gift/sambo 366 (57 %) 220 (64 %) 
Särbo  37 (6 %) 22 (6 %) 
Änka 87 (3 %) 37 (11 %) 
Singel 157 (24 %) 65 (19 %) 
Ej uppgett 3 (<1%) 0 
   
Anställningsform   
Student 6 (<1 %) 2 (<1%) 
Arbetslös 14 (2 %) 6 (2 %) 
Anställd 210 (32 %) 188 (55 %) 
Hemmafru 12 (2 %) 5 (1 %) 
Sjukskriven 11 (2 %) 10 (2 %) 
Sjukpensionär 60 (9 %) 15 (4 %) 
Pensionär 333 (51 %) 117 (34 %) 
Ej uppgett 4 (< 1 %) 1 (< 1 %) 
   
Utbildning   
Grundskola 206 (32 %) 69 (20 %) 
Gymnasieskola 248 (38 %) 146 (43 %) 
Högskola 195 (30 %) 127 (37 %) 
Ej uppgett 1 (<1 %) 2 (<1 %) 
   
Boendeplats   
Landsbygd 60 (9 %) 34 (10 %) 
Stad 199 (31 %) 93 (27 %) 
Storstad 390 (60 %) 214 (62 %) 
Ej uppgett 1 (<1 %) 3 (<1 %) 
   
Barn   
Aldrig fött barn 168 (26 %) 45 (13 %) 
1-3 barn 429 (66 %) 279 (81 %) 
>3 barn 52 (8 %) 19 (6 %) 
Ej uppgett 1 (<1 %) 1 (<1 %) 
Adoption 28 (4 %) 7 (2 %) 
Ej uppgett 1 (<1 %) 4 (1 %) 
   
Motion   
Aldrig 79(13 %) 20 (6 %) 
Ibland 58(9 %) 45 (13 %) 
Varje månad 26(4 %) 14 (4 %) 
1gång/vecka 159(25 %) 103(30 %) 
3 gånger/vecka 153(24 %) 94 (28 %) 
Dagligen 157(25 %) 65 (19 %) 
Aldrig 18 (3 %) 3 (<1 %) 
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 Behandlingsgrupp Kontrollgrupp 
Sjukdomar   
Diabetes 58 (9 %) 17 (5 %) 
Hypertoni 233 (36 %) 91 (26 %) 
Hjärt/kärl 41 (7 %) 12 (4 %) 
Mag/tarm 9 (1 %) 33 (10 %) 
Osteoporos 61 (10 %) 25 (7 %) 
   
Östrogen 236 (37 %) 50 (15 %) 
Ej uppgett 10 (2 %) 5 (1 %) 
   
Tidigare gynekologisk operation 579 (89 %) 64 (9 %) 
   
Diagnos   
Uterus cancer 382 (59 %) Ej användbart 
Cervix cancer 152 (23 %)  
Ovarial cancer 50 (8 %)  
Uterus sarkom 28 (4 %)  
Vaginal cancer 16 (2 %)  
Tubar cancer 14 (2 %)  
Vulva cancer 7 (1 %)  
Genitaltumör med okänd ursprung 1 (<1 %)  
 

Mätinstrument 

Under en 18 månaders kvalitativ fas, innehållande 26 intervjuer konstruerades ett frågeformu-

lär till studien. Efter intervjuerna identifierades ingen ny information. De rapporterade sym-

tomen blev omvandlade till frågor och sorterades som följer: fysiska symtom från 

mag/tarmkanalen, blåsa, genitalier, bäckenskelett, ben, psykologiska symtom, livs kvalitet och 

social funktion (Dunberger 2010). 

Frågeformuläret innefattar 351 frågor som bland annat mäter deras sexuella upphetsning un-

der de sista sex månaderna och dess erfarenhet av attraktion (Dunberger 2010). Av totala an-

talet frågor har 20 analyserats i denna studie. Likert skalor används för bedömning av detta. 

Skalan är fördelad med lika många positiva som negativa svarsalternativ för att undvika sys-

tematiska fel i resultatet (Cluett & Bluff, 2006). Frågeformuläret testades i en pilotstudie och 

åtföljdes av data insamlingen mellan januari och oktober 2006. 
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I varje del av frågeformuläret frågades det efter incidensen, prevalensen, intensiteten och du-

rationen av symptomen. Till exempel:   

”Om du har varit sexuellt upphetsad under de sista sex månaderna, märkte du då 

av någon vaginal smörjning?”  

Svarsalternativen var: 

”inte relevant, har inte varit sexuellt upphetsad”,  

”nej inte någon gång”,  

”ja i mindre än hälften av gångerna” eller  

 ”ja varje gång”. 

Frågeformuläret validerades inom studiepopulationen (pilotstudie) med tjugo kvinnor och det 

gjordes med innehållsvaliditet. Medverkan vid pilotstudien var 80 % och resulterade enbart i 

mindre förbättringar av instrumentet (Dunberger 2010). Med innehållsvaliditet menas att man 

kontrollerar om instrumentet verkligen mäter det man avser att mäta (Polit & Beck, 2008). 

Efter genomgång av de 20 enkätfrågorna bildades sex övergripande rubriker utifrån frågorna 

som beskrivs nedan. 

ATTRAKTION 

Frågor som kvinnorna fått svara på om attraktion: Har du känt dig attraktiv som kvinna de 

senaste sex månaderna? Tror du att din partner tycker du är attraktiv som kvinna?   

SEXUALITET 

Dessa frågor har kvinnorna fått svara på om sexualitet: Har sex varit viktigt för dig det sista 

halvåret, med eller utan partner? Har du haft tankar på eller längtan efter sex det senaste sex 

månaderna? Har din längtan, dina tankar på sex minskat det senaste halvåret, om detta skulle 

bestå vad tycker du om det? Har du haft samlag mindre de senaste sex månaderna, om så be-

ror det på minskad lust? Om du haft sex mer sällan det senaste sex månaderna beror det på 

minskad lust eller minskad förmåga hos partner? Ungefär hur ofta har du haft sex de senaste 

månaderna?   
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SAMTALSPARTNER 

Frågor som kvinnorna fått svara på om samtalspartner: Vem har du pratat med om din brist på 

lust till sex, partner? Vem har du pratat med om din brist på lust till sex, läkare? Vem har du 

pratat med om din brist på lust till sex, sjuksköterska? Vem har du pratat med om din brist på 

lust till sex, kurator? Vem har du pratat med om din brist på lust till sex, psykolog? Vem har 

du pratat med om din brist på lust till sex, familjerådgivare? Vem har du pratat med om din 

brist på lust till sex, vän? Vem har du pratat med om din brist på lust till sex, annan?  

UPPHETSNING 

Under upphetsning har kvinnorna svarat på dessa frågor: I en sexuell situation har du känt dig 

upphetsad under det senaste halvåret? Om du haft orgasm under de senaste sex månaderna hur 

lustfylld var upplevelsen? Känslan av tillfredställelse/avspänning efter orgasm kan variera, 

har du fått förändrad känsla?  

VÄLBEFINNANDE 

Under välbefinnande har kvinnorna besvarat frågor som följer: Är du sammantaget nöjd med 

din sexualitet och ditt nuvarande sexliv som det varit de sista sex månaderna? Tycker du att 

dina sammantagna besvär rörande ditt sexliv har påverkat ditt välbefinnande de senaste sex 

månaderna? Om dina sammantagna besvär rörande ditt sexliv skulle bestå, hur berör det dig? 

AVFÖRING/GASER 

Frågor rörande avföring/gaser som kvinnorna fått svara på: Har du läckt avföring när du haft 

avföringsträngningar? Har du haft illaluktande gaser du inte kunnat stoppa? Har gaser som du 

inte kunnat stoppa hindrat ditt sexliv? Har du tyckt att du luktat avföring någon gång? Har 

läckage av avföring hindrat sexlivet?  

Tillvägagångssätt 

Mellan januari och oktober 2006, skickades det ut ett introducerande brev som förklarade 

studiens syfte och tryckte på frivilligheten. Efter en vecka ringde intervjuaren upp varje delta-

gare, de som gav muntligt medgivande fick ett frågeformulär postat till sig tillsammans med 

ett brev som återigen förklarade målen med datainsamlingen från medicinska journaler.  
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Tre veckor efter detta skickades det ut ett tackkort för att visa tacksamhet för deras medverkan 

och som en påminnelse. Efter ännu en vecka ringde intervjuaren upp de som inte skickat till-

baka frågeformuläret. Varje formulär som skickades tillbaka fick ett nummer (kodades) för att 

kunna hålla på anonymiteten. Ytterligare information angående diagnos, behandling och reci-

div inhämtades från medicinska journaler (Dunberger, 2010). 

Analys 

Som första analys kommer frågor relaterade till symtomfrekvens bli uppdelade i kategorier, så 

som att man har symtom ofta, ibland eller aldrig. För högprevalenta symtom ändrades upp-

delningen till symtom minst en gång i veckan i sista analysen samtidigt behölls den tidigare 

uppdelningen, som var symtom ibland, under de sista sex månaderna för mindre prevalenta 

symtom (Dunberger, 2010). Svaren i Likert skalan dikotomiseras utifrån helt negativa svar 

kontra svar som är positiva i någon utsträckning till helt positiva (Polit & Beck, 2008; Ejlerts-

son, 2003). 

All statistisk analys görs i SAS, statistisk software package version 9. Förhållandet mellan 

symtom hos de canceröverlevande kvinnorna och kontrollgruppen beräknas. Som resultat 

mått används relativ risk, mellan dessa förhållanden (Dunberger 2010). Relativ risk mäter 

risken för ett oönskat utfall i en grupp. Odds ratio är en beräkningsmetod för att kunna skatta 

relativ risk i en kohortstudie (Ahlbom, Alfvén, Alfredsson & Bennet 2006).  

Resultatet beräknas med 95 % konfidensintervall. Konfidensintervall anger skattningens pre-

cision som ett underlag för bedömning av det slumpmässiga. Med en konfidensintervall på 95 

% så är det 95 % chans att det kommer att innehålla det sanna värdet (Ahlbom, Alfvén, Al-

fredsson & Bennet 2006). 

Etiska överväganden 

Etiska aspekter såsom frivilligt deltagande, ansökan hos etiska kommittén vid Karolinska uni-

versitetssjukhuset och vid Sahlgrenska universitetssjukhuset om godkännande av att få utföra 

studien och anonymitet belyses (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008; Cluett & Bluff, 2006). 

Samt att deltagarna informeras att man kan avbryta studien när man vill. 

 



10 

 

Resultat 

Resultaten som redovisas i tabellerna representerar Ja-svaren för de båda grupperna. Bortfal-

len är inte redovisade i resultatet således kan svarsfrekvensen variera i tabellerna. Bortfallen 

är kvinnor som inte svarat på frågan. 

Attraktion 

Studien visar att mer än hälften av kvinnorna som behandlats för gynekologisk cancer har 

känt sig attraktiva det senaste halvåret. Fler än hälften trodde att partnern tyckte hon var at-

traktiv som kvinna. Det framkom att kvinnor som tycker sex varit viktigt respektive inte vik-

tigt senaste halvåret med eller utan partner är ungefär lika många. Kvinnorna i kontrollgrup-

pen upplever att de är mer attraktiva (80 %) än vad kvinnorna i patientgruppen (69,4 %) gör. 

De tror även att deras partner tycker att de är attraktiva i högre grad. 

Tabell 2: Kvinnors upplevelse av attraktion. 

Fråga Patientgrupp 

( N=616) 

n (%) 

 

Kontrollgrupp 

(N=344) 

n (%) 

Odds ratio för 
patientgrupp 

Konfidensintervall 
95% 

Har du känt dig 
attraktiv som 
kvinna det se-
naste halvåret? 

428 

(69,4 %) 

278 

(80,0 %) 

0,5 

 

0,4-0,8*** 

 

Tror du att din 
partner tycker 
du är attraktiv 
som kvinna? 

355 

(57,6 %) 

229 

(66,5 %) 

0,5 

 

0,4-0,8 

 

Sexualitet 

I resultatet framkommer att 228 (37 %) cancerbehandlade kvinnor hade haft mindre lust till 

samlag och att av dessa var det 127 (20,6 %) som ansåg att det berodde på partnern. Det var 

fler kvinnor som tyckte att sin längtan/tankar på sex minskat det senaste halvåret och det an-

såg de som negativt. Något fler var det i kontrollgruppen 250 (72.6 %) vars partner haft mind-

re lust/minskad förmåga. Kontrollgruppen hade sex oftare än i patientgruppen.  
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Under det sista halvåret har sex varit viktigare för kvinnorna i kontrollgruppen än i patient-

gruppen och deras tankar på och längtan efter sex är mer förekommande. Om minskningen av 

tankarna på och längtan efter sex skulle bestå så var det fler i patientgruppen som tycker illa 

om det . 

Tabell 3: Kvinnors upplevelse av sexualitet. 

Fråga 

 

Patientgrupp 

( N=616) 

n (%) 

Kontrollgrupp 

(N=344) 

n (%) 

Odds ratio för 
patientgrupp 

Konfidensintervall 
95% 

Har sex varit 
viktigt för dig 
det sista halv-
året (med eller 
utan partner) 

292 

(47,7 %) 

225 

(65,4 %) 

0,5 

 

0,4-0,7*** 

Har du haft 
tankar på eller 
längtan efter 
sex de senaste 6 
månaderna? 

355 

(57,6 %) 

250 

(72,6 %) 

0,5 0,4-0,7*** 

Har din läng-
tan/tankar på 
sex minskat det 
senaste halv-
året, om det blir 
bestående vad 
tycker du om 
det? 

256 

(41,5 %) 

137 

(39,8 %) 

1,6 1,2–2,1*** 

Har du haft 
samlag mindre 
de senaste sex 
månaderna 
beror det på 
minskad lust? 

228 

(37,0 %) 

98 

(28,4 %) 

2,1 1,6–2,9*** 

Om du haft sex 
mer sällan de 
sista sex måna-
derna beror det 
på minskad lust 
eller förmåga 
hos partner? 

127 

(20,6 %) 

74 

(21,5 %) 

0,9 

 

0,7–1,3 

Ungefär hur 
ofta har du haft 
samlag de se-
naste sex måna-
derna? 

243 

(39,4 %) 

211 

(61,3 %) 

0,4 0,3-0,5*** 
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Samtalspartner 

Flertalet av kvinnorna talade inte med någon om sin brist på lust till sex. Utav de som pratade 

med någon vände kvinnan sig i första hand till sin partner, därefter valde man att tala med en 

vän och några enstaka hade talat med läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator eller familje-

rådgivare. Det var något fler i kontrollgruppen som talat med sin partner om sin brist på lust 

till sex. I patientgruppen var det fler jämfört med kontrollgruppen som pratat med läkare, 

sjuksköterska, kurator, psykolog, familjerådgivare och vän . 

Tabell 4: Kvinnors upplevelse av val av samtalspartner. 

Fråga: Vem har 
du pratat med om 
din brist på lust 

till sex? 

 

Patientgrupp 

( N=616) 

n (%) 

Kontrollgrupp 

(N=344) 

n (%) 

Odds ratio för 
patientgrupp 

Konfidensintervall 
95% 

Partner 141 

(22,8 %) 

63 

(18,3 %) 

1,0 0,7-1,4 

Läkare 53 

(8,6 %) 

7 

(2,0 %) 

3,7 1,7–8,4*** 

Sjuksköterska 6 

(0,97 %) 

1 

(0,29 %) 

2,7 0,3 – 22,5 

Kurator 10 

(1,6 %) 

1 

(0,29 %) 

4,5 0,6-35,6 

Psykolog 12 

(1,9 %) 

2 

(0,58 %) 

2,7 0,6-12,3 

Familjerådgivare 6 

(0,97 %) 

2 

(0,58 %) 

1,3 0,3-6,7 

Vän 57 

(9,2 %) 

23 

(6,6 %) 

1,1 0,7-1,9 

Ingen 150 

(24,3 %) 

61 

(17,7 %) 

1,4 

 

0,9-2,0 
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Upphetsning 

Det var fler kvinnor som uppgav att de inte känt sig upphetsad i en sexuell situation det senas-

te halvåret än kvinnor som känt sig upphetsade. Av de kvinnor som haft orgasm det senaste 

halvåret var det 43 % som uppgav att upplevelsen varit lustfylld. Sammantaget 92 (14,9 %) 

kvinnor ansåg att känslan av tillfredsställelsen och avspänning i samband med orgasm föränd-

rats det senaste sex månaderna. 

I kontrollgruppen var det fler kvinnor som känt sig upphetsade i en sexuell situation. De upp-

levde även sin orgasm som mer lustfylld (OR 0,3 CI 0,1 – 1,3). Kontrollgruppen upplevde i 

något högre grad att de inte hade någon ändrad känsla vid orgasm än patientgruppen. 

Tabell 5: Kvinnors upplevelse av upphetsning. 

Fråga Patientgrupp 

(N=616) 

n (%) 

Kontrollgrupp 

(N=344) 

n (%) 

Odds ratio för 
patientgrupp 

Konfidensintervall 
95% 

I en sexuell situation har du 
känt dig upphetsad det se-
naste halvåret? 

243  

(39,4 %) 

 

213  

(61,9%) 

 

0,4  0,3-0,5*** 

 

Känslan av tillfredsställel-
se/avspänning efter orgasm 
kan variera. Har du fått 
förändrad känsla efter or-
gasm det senaste halvåret? 

92  

(14,9%) 

 

56  

(16,2%) 

 

0,9 0,6-1,3 
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Välbefinnande 

Av kvinnorna var det 351 (56,9 %) som ansåg att de är nöjda med sin sexualitet och sitt nuva-

rande sexliv och 173 (28 %) kvinnor uppgav att de inte är nöjda med situationen. Totalt 191 

(31 %) kvinnor har upplevt besvär rörande sexlivet det senaste halvåret och det har påverkat 

deras välbefinnande. Skulle besvären kvarstå resten av deras liv är det 222 (36 %) kvinnor i 

patientgruppen som skulle beröras negativt. Enligt studien skulle kontrollgruppen beröras mer 

(OR 0,9 CI 0,5-1,5). Bland kontrollgruppens kvinnor (70 %) var fler sammantaget nöjda med 

sitt sexliv och sin sexualitet. 

Tabell 6: Kvinnors upplevelse av sexualitet och sexliv som påverkat deras välbefinnande 

Fråga Patientgrupp 

(N=616) 

n (%) 

Kontrollgrupp 

(N=344) 

n (%) 

Odds ratio för 
patientgrupp 

Konfidensintervall 
95% 

Är du samman-
taget nöjd med 
din sexualitet 
och ditt nuva-
rande sexliv som 
det varit under 
det senaste halv-
året (oavsett om 
du har en part-
ner eller ej)? 

351  

(56,9%) 

 

241  

(70,0%) 

 

0,6 

 

 0,4-0,8*** 

Tycker du att 
dina samman-
tagna besvär 
rörande ditt 
sexliv har på-
verkat ditt väl-
befinnande de 
senaste sex 
månaderna? 

191  

(31,0%) 

 

80  

(23,2%) 

 

1,3 

 

 0,8-2,0 
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Avföring/gaser 

I samband med avföringsträngningar är det 298 (48,3 %) kvinnor som läckt avföring varav sju 

kvinnor uppgav att de besvärades av det varje dag, det var fler kvinnor än i kontrollgruppen. 

Det var ännu fler kvinnor som hade problem med illaluktande gasavgångar och som de inte 

kunde stoppa (OR 1,9 CI 1,5 – 2,5***). Det var 21 (3,4 %) kvinnor som uppgav att de hade 

sådana besvär av ofrivillig gasavgång att det hindrade deras sexliv. Flera kvinnor i patient-

gruppen har läckt avföring när de haft trängningar, de har även i större utsträckning angett att 

de luktat avföring (OR 3,9 CI 2,3 - 6,5***).  

Kvinnorna i patientgruppen har blivit hindrade i sexlivet på grund av avföringsläckage i högre 

grad än i kontrollgruppen. Studien visar att 108 (17,5 %) kvinnor har tyckt att de luktar avför-

ing någon gång, och hos 32 (5,1 %) kvinnor har det hindrat deras sexliv på grund av avför-

ingsläckage. 

Tabell 7: Kvinnors upplevelse av avföringsträngningar/gaser och deras sexliv.  

Fråga Patientgrupp 

(N=616) 

n (%) 

Kontrollgrupp 

(N=344) 

n (%) 

Odds ratio för 
patientgrupp 

Konfidensintervall 
95% 

Har du läckt avföring 
vid avföringsträngningar 
det senaste halvåret? 

298  

(48,3%) 

 

42  

(12,2%) 

 

5,8 

 

 3,9-8,7*** 

Har gaser som du inte 
kunnat stoppa hindrat 
ditt sexliv det senaste 
halvåret? 

21  

(3,4 %) 

 

5  

(1,4 %) 

 

1,9 

 

 0,7-5,1 

Har läckage av avföring 
hindrat sexlivet det se-
naste halvåret? 

32 

 (5,1 %) 

 

3  

(0,87 %) 

 

1,8 

 

 0,5-6,4 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En prospektiv kohort studie med kvantitativ ansats har genomförts. En exponerad grupp kvin-

nor det vill säga kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer samt en kontrollgrupp som 

inte är behandlad för gynekologisk cancer har deltagit i studien. Syftet med denna uppsats är 

att göra en detaljerad beskrivning av attraktion och sexuell lust hos kvinnor som blivit strål-

behandlade för gynekologisk cancer samt jämföra med en kontrollgrupp som inte blivit be-

handlad för gynekologisk cancer. Det är vanligt vid kohortstudier att ha två undersöknings-

grupper för att kunna jämföra sjukdomsutvecklingen i de båda kohorterna (Ejlertsson, 2003).  

Kvantitativ ansats kan användas när man vill få information om prevalens, utbredning och 

inbördes förhållanden mellan olika variabler inom populationen. Kvantitativ metod mäter stor 

grupp, större grupper ger större trovärdighet åt resultatet (Polit & Beck, 2008). Metoden var 

ett bra val för studiens syfte. Pilotstudien som utfördes för att säkerställa att instrumentet mät-

te det denna studie ville utforska styrker evidensen för denna studie. Stark signifikans kan ses 

på flera frågor. (Cluett & Bluff, 2006).  

Totalt har 616 kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer deltagit samt 344 kvinnor som 

inte behandlats för gynekologisk cancer. 20 enkätfrågor har analyserats varav svarsalternati-

ven dikotomiserats till Ja och Nej svar utifrån fyra svars alternativ. Det är en tolkning som 

författarna till denna studie gjort. Tolkningen av svaren i dikotomiseringen är författarnas och 

är lika för båda grupperna. Andra författare kan få andra resultat. Vi har varit konsekventa i 

vår tolkning av positiva och negativa svar.  

Datainsamlingen som bestod av enkäter når många och är kostnads effektivt. Det skulle even-

tuellt ge ett bredare svar om man haft några öppna frågor som kunde beskriva mera hur de 

blivit drabbade . Vad som inte kunde tydliggöras med vissa frågor i enkäten var kanske att 

tydliggöra den direkta orsaken till vissa frågor och svar. Instrumentet hade kunnat göras tydli-

gare genom att utöka enkätfrågorna till att på slutet ha ett öppet svarsalternativ som förtydli-

gade studiedeltagarnas val av svarsalternativ.  
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Då kontrollgruppen var nästan hälften så få som patientgruppen är det svårt att bedöma reabi-

liteten och trovärdigheten i de jämförande grupperna (Cluett & Bluff, 2006). Att patientgrup-

pen är färre kanske slår ut fel i bedömning av det procentuella värdet och samtidigt så bör det 

inte påverka att antalet är mindre i kontrollgruppen. Detta då de faktiskt inte varit behandlade 

för gynekologisk cancer. I kontrollgruppen var kvinnorna något yngre och det kan förklara 

resultatet. Det var färre pensionärer i kontrollgruppen än i patientgruppen.  

Likertskalan är den mest använda i denna sorts studie, där testpersonen får skatta sitt svar i 

olika grader, lite, måttligt, mycket och så vidare. Med denna skala där lika många positiva 

som negativa svarsalternativ finns så undviker man bias, det vill säga systematiskt fel i resul-

tatet (Cluett & Bluff, 2006; Ejlertsson, 2003). 

Resultatdiskussion 

Denna studie visar att kvinnors sexualitet och kroppsuppfattning efter gynekologisk cancer 

påverkas. Kvinnor känner sig mindre attraktiva. Sex visar sig vara mindre viktigt i patient-

gruppen, även deras tankar på och längtan efter samlag har varit mindre. Lust efter sex är läg-

re för patientgruppen. De drabbas i högre utsträckning av avföringsträngningar, ofrivillig gas-

avgång och avföringsläckage.  

SEXUALITET OCH KROPPSUPPFATTNING 

Sex har varit mindre viktigt för kvinnorna i behandlingsgruppen och tankar/längtan på sex är 

mindre förekommande. Om det skulle bestå ogillade kvinnorna i behandlingsgruppen det i 

högre utsträckning än hos de övriga samt de behandlade kvinnorna skulle lida mer av det.  

Vidare framkom i vår studie att kvinnorna upplever mindre upphetsning och är mindre nöjda 

med sin sexualitet. Kvinnor talar sällan med någon annan om sina problem. 

I tidigare studier har man sett att det sexuella behovet och upphetsningens minskning kan vara 

konsekvenser på depression, trötthet, påverkat självförtroende, skuldkänslor i samband med 

sjukdomen. Sexuell störning uppkommer i anslutning till att man behandlats färdigt och pro-

blemet försvinner inte om man inte får hjälp för det. Vaginala förändringar såsom torra slem-

hinnor, förkortad vagina och samlagssmärta har inverkan på kvinnans sexuella dysfunktion 

(Bergmark, 2002; Donovan et.al, 2007; Bergmark et. al, 1999; Jensen et. al 2003; Schover, et. 

al, 1989; Frumovitz et. al, 2005).  
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Att de behandlade kvinnorna skulle tycka mer illa om problemet med mindre lust och längtan 

till sex har även Bergmark, Åvall-Lundkvist, Dickman, Henningsohn & Steinbeck (1999) 

visat i sin studie. 

Det framkom i föreliggande studie att det kan kännas oviktigt till en början om man kan ha 

sex eller inte i framtiden. Det kan vara så att patienten i första hand fokuserar på att överleva 

och då blir det inte viktigt.  När det har gått en tid efter behandlingen och kvinnan börjar åter-

få självkänsla och har landat i det hon upplevt kan hon vara mottaglig för information om sina 

sexuella besvär och vilka åtgärder som finns. Det har visat sig i tidigare studier att sexlust och 

samlagsfrekvensen är mindre hos cancerbehandlade kvinnor (Burns, Costello, Ryan-Woolley 

& Davidson (2007); Bergmark, Åvall-Lundkvist, Dickman, Henningsohn & Steinbeck 

(1999); Donovan, Taliaferro, Alvarez, Jacobsen, Roetzheim & Wenham (2007); Greimel, 

Winter, Kapp & Haas (2009). 

Drabbas man av en cancerdiagnos så finns förståelse att den sexuella upphetsningen, lusten 

och längtan efter sex blir oviktig. Det handlar kanske om att överleva och bearbeta diagnosen, 

behandlingsplanen och det är troligen ofrånkomligt att tankar kring döden uppkommer, det 

gäller inte bara den drabbade utan även hennes partner . En sorgebearbetning som berör hela 

familjen kan vara oundvikligt. Alla lever med rädslor både inför behandlingen och över fram-

tiden. Att situationen ser ut som denna studie visar att kvinnorna senaste halvåret haft mindre 

tankar och lust på sex betraktar vi som normalt.  

Kvinnorna måste få hjälp med de problem som uppstått efter behandlingen för att på sikt kun-

na återfå den sexuella stimulans de känt tidigare. Här har sjukvården ett ansvar att inte ”tap-

pa” bort patienterna bara för att de är medicinskt färdigbehandlade. Sjukvården måste vara 

aktiv och lyfta detta hos varje kvinna. I studien av Stead, Brown, Fallowfield & Selby ( 2003) 

råder det delade meningar om vem som ska ta upp problemet. Är det patienten eller sjukvård-

personal? Studien visar att rädsla från vårdpersonal finns och att det kan vara för intimt att 

ställa frågor kring kvinnors (patienters) sexualitet. 
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Avföringsläckage förekommer i större utsträckning i de fall där man både utfört hysterektomi 

samt strålbehandlats (Bergmark, 2002).  Besvär kan uppkomma 2-3 år efter behandling 

(Burns, Costello, Ryan-Wolley & Davidson, 2007). Studier visar att kombination av hyper-

tension, diabetes mellitus och strålbehandling kan ge ökad risk för besvär (Bergmark, 2002). 

För kvinnor och deras partner måste information och kunskap ges före ingreppet om vilka 

komplikationer det kan ge (Donovan et.al. 2007). Nästan hälften av kvinnorna i denna studie 

som behandlats hade läckt avföring vid avföringsträningar det senaste halvåret. Hos cirka 5 % 

av kvinnorna har det direkt hindrat deras sexliv. Det var fler patienter i behandlingsgruppen 

som led av hypertension och diabetes mellitus, detta kan förklara att fler led av avföringsläck-

age. 

ATTRAKTION 

Resultatet visar att det var fler kvinnor i kontrollgruppen (80 %) än i behandlingsgruppen 

(69,4%) som kände sig attraktiva som kvinnor och de trodde i större utsträckning att deras 

partner tyckte de var attraktiva.  Fler än hälften av kvinnorna med gynekologisk cancer har 

dock känt sig attraktiva det senaste halvåret. Medelåldern i kontrollgruppen var 57,9 år, i be-

handlingsgruppen 64,2 år. Kvinnorna i behandlingsgruppen är äldre och kanske på grund av 

den högre åldern har en minskad lust på sex, och har mindre sex oavsett.  

Att kvinnorna i behandlingsgruppen känner sig mindre attraktiva och har färre tankar 

på/mindre längtan till sex kan man även se i en studie av Burns, Costello, Ryan-Woolley & 

Davidson (2007) som beskriver att kvinnornas kroppsuppfattning påverkas negativt av be-

handlingen. Att kvinnorna i föreliggande studie känner sig mindre attraktiva kan vara en följd 

av att de kvinnliga könsorganen drabbats av ohälsa, mycket kvinnlighet och bekräftelse är 

kopplat till livmoder, äggstockar och slida. Det är dock positivt att det är majoriteten som 

känner sig attraktiva trots det de genomgått. 

Reflektioner 

Det hjälper inte att bara informera om de eventuella biverkningarna som kan uppstå en gång 

utan det måste lyftas flera gånger. Lämpligen är att huvudansvaret ligger på patientansvarig 

sjuksköterska och läkare som regelbundet har kontakt med kvinnan och hennes partner. Pati-

enten får mycket information och det är mycket information som ska sjunka in och därför 

krävs upprepning av samma sak flera gånger.  
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Partnern bör inte glömmas bort då han/hon berörs lika mycket av förändring. Ju mer partnern 

känner till desto mer förberedd blir han/hon och kan därmed vara ett stöd för kvinnan. Vidare 

bör det ses över om plastik kan hjälpa de kvinnor som får förkortad vagina och tips på sam-

lagsställningar som inte orsakar smärta och obehag för kvinnorna. Behandlande vårdpersonal 

bör inte vara rädd att lyfta frågor om sexualitet och samlevnad. Information är ett sätt att göra 

kvinnorna och deras partner beredda på att biverkningar kan förekomma och på så sätt kan 

vara mentalt förberedda. 

Enligt studien av Wenzel, et.al. (2005) framgår att 59 % av kvinnor med cervixcancer hade 

velat delta i rådgivningsprogram för att diskutera psykosociala problem orsakad av cervixcan-

cer om erbjudandet funnits. Donovan, et.al. (2007) kommer i sin studie fram till att sexuell 

rehabilitering skulle kunna hjälpa dessa kvinnor att minska sitt lidande. 

Läkarna bör remittera familjen vidare till sexologer i de landsting där det finns. Samtidigt 

skulle det behövas någon med specialutbildning i området, som vet vilka hjälpmedel som 

finns och som kan hjälpa kvinnorna att lida mindre.  Kvinnor med gynekologisk cancer som 

är behandlade med strålning får besvär på ett eller flera sätt är känt. Vårdprogram bör ses över 

för att se om rutiner finns för att tidigt fånga upp kvinnan. Döljs problem i sexlivet med tyst-

nad?  Canceröverlevande kvinnor kanske tycker att varje dag i livet är en seger.  

Slutsatser 

• Behandlingsgruppens kvinnor känner sig mindre attraktiva som kvinnor. 

• Sex upplevs som mindre viktigt för de behandlade kvinnorna, tankar på och längtan 

efter samlag har varit mindre. De behandlade kvinnorna har haft minskad lust till sex. 

• Behandlingsgruppen har större besvär med ofrivillig gas avgång och avföringsträng-

ningar. De har även större besvär med avföringsläckage. 

 

Kliniska implikationer 

I barnmorskans profession ingår det att bejaka kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. På 

kvinnokliniksmottagningar eller i samband med smearkontroller upptäcks kvinnorna med 

förändringar i underlivet. Barnmorskan har en viktig roll att stödja och stärka kvinnorna och 

hennes partner före, under och efter behandling.  
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Förslag på vidare forskning 

 

Forskning på testosteronets inverkan för kvinnans könsdrift bör fördjupas. Vissa kvinnor får 

östrogentillskott post operativt men kanske testosteron tillskott också behövs för att kvinnan 

ska kunna känna sexlust som tidigare.  

 

Djupintervjuer med kvinnorna där man kontrollerar varje diagnos för sig skulle vara av intres-

se. Då kan ålder jämföras, diagnos och kvinnorna utfrågas hur deras sexuella drifter sett ut 

tidigare och vad det är exakt som orsakat deras minskade lust. Olika diagnoser kanske är ål-

dersrelaterade, och då kan det underlätta för oss barnmorskor när vi för en dialog med kvin-

nan. Vart problemet finns och om det är ett problem.  

 

En inventering av vårdprogram bör ses över för att säkerställa kvaliteten på vården och under-

söka om samma vård ges i alla landsting.  
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BILAGA 1. Översikt över artikelsökningar gjorda 100512-100601 

 

Databas / datum Sökord Träffar 
 

Pubmed   100503 Cervical cancer 62312 
 AND Sexual dysfunktion 123 
   
 Cervical cancer  62312 
 AND quality of life 625 
   
Medline   100503 Cervical cancer 35372 
 AND sexual dysfunktion 74 
   
 Cervical  cancer  35372 
 AND quality of life 543 
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BILAGA 2. Översikt av de utvalda artiklarna 

Titel Författare Tidskrift Studiepopula-
tion 

Design / setting Slutsats 
 

Vaginal 
changes and 
sexuality in 
women with 
a history of 
cervical 
cancer 

Bergmark, 
Åvall-
Lundkvist, 
dckman, 
Hennings-
sohn & Ste-
inbeck. 

The New 
England 
Journal of 
Medicine, 
1999:340 

332 kvinnor 
med cancer 
och 489 kvin-
nor I en kon-
trollgrupp 

Anonyma fråge-
formulär 

Kvinnor som är be-
handlade mot cervi-
cal cancer har vagi-
nala förändringar 
som äventyrar den 
sexuella aktiviteten 
och ger betydande 
plåga 

Assessing 
the impact 
of late 
treatment 
effects in 
cervical 
cancer: an 
exploratory 
study of 
women's 
sexuality 

Burns, Cos-
tello, Ryan-
Woolley & 
Davidson  

European 
Journal Of 
Cancer 
Care 2007 
Jul; Vol. 
16 (4), 

13 kvinnor 2-3 
år efter be-
handling för 
cevical cancer 

Kvalitativ feno-
menologisk de-
sign. Semistruk-
turerade , djup 
intervjuer. 

Studien lyfter frågor 
associerade till be-
handlingen av sena 
effekter av behand-
lingen och dess in-
fluenser på sexlivet. 

Sexual 
health in 
women 
treated for 
cervical 
cancer: cha-
racteristics 
and corre-
lates. 

Donovan, 
Taliaferro, 
Alvarez, 
Jacobsen, 
Roetzheim 
& Wenham 

Gyneco-
logic On-
cology 
2007 Feb; 
Vol. 104 
(2) 

50 kvinnor m 
cervicalcancer 
och 50 kvinnor 
I en kontroll-
grupp. 

Frågeformulär 
och journal-
genomgång. 

Slutsatsen antyder 
att satsningen för att 
förbättra den sexuel-
la hälsan hos kvinnor 
som genom gått 
cervical cancer mås-
te sträcka sig bortom 
de anatomis-
ka/fysiologiska för-
ändringarna i vagi-
nan. Interventioner-
na bör beakta part-
nerrelationen, 
kroppsuppfattning 
och kvinnans egna 
attityd till sej som 
sexuellperson som 
tillägg till de vaginala 
förändringarna. 
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Quality of  
Life and 
Sexual Func-
tioning in 
Cervical 
Cancer Sur-
vivors 

Frumovitz, 
Sun, 
Schoiver, 
Munsell, 
Jhingran, 
Warton, 
Eifel, Bev-
ers, Leven-
back, Ger-
shenson & 
Bodurka. 

Journal of 
clinical 
oncology 
2005 :23 

114 kvinnor 
(37 kirurgiskt 
beh, 37 stråla-
de och 40 kon-
troll) 

Intervjuer Överlevande kvinnor 
som strålats hade en 
sämre sexuell funk-
tion än de som ope-
rerats. 
 

Quality of 
life and sex-
ual function-
ing after 
cervical 
cancer 
treatment: a 
long-term 
follow-up 
study 

Greimel, 
Winter, 
Kapp & 
Haas 

Psycho-
Oncology 
18: 476–
482 
(2009) 

121 kvinnor 
(63 opererade, 
38 opererade 
och cytostatika 
beh och 20 
opererade och 
strålade. 

Frågeformulär Överlevande kvinnor 
som behandlats med 
strålning löper större 
risk att drabbas av 
sämre livskvalitet. 
De som opereras 
eller får cytostatika 
återgår till samma 
nivå av livskvalitet 
som kontrollgrup-
pen. 

Early-Stage 
Cervical 
Carcinoma, 
Radical 
Hysterect-
omy, and 
Sexual Func-
tion 
A Longitudi-
nal Study 

Jensen,  
Groenvold,  
Klee,  
Thranov,  
Petersen & 
Machin.  

Cancer, 
2004: jan 
1, Vol. 
100. 

173 kvinnor 
som genom-
gått hysterek-
tomi och en 
kontrollgrupp 
på 433 kvin-
nor. 

Prospektiv, lon-
gitudinell studie 
med  
frågeformulär. 
Mäts vid 5 veck-
or, 3, 6, 12, 18 
och 24 månder 
efter operation. 

Radikal hysterektomi 
har en ihållande och 
negativ verkan på 
patientens sexuella 
intresse och den 
vaginala smörjning-
en. Detta bör man ta 
upp med kvinnorna 
innan operationen 
genomförs. 

Sexual Dys-
function and 
Treatment 
for 
Early Stage 
Cervical 
Cancer 

Schover, 
Fife & Ger-
shenson   

Cancer, 
1989:63 

61 kvinnor Frågeformulär 
som fylls i tre 
gånger, vid stu-
die start efter 
sex mån och ett 
år 

De strålade kvinnor-
na hade större pro-
blem med sexuell 
lust och upphets-
ning. De var även 
drabbade av smärta 
vid samlag. 
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Bilaga 3 

Urvals mall 

 

1800 kvinnor med gynekologisk 
cancer som behandlats med yttre 
strålning, mellan åren 1991-2003 
på Radiumhemmet och Karolinska 
universitetssjukhuset i Stockholm 
samt Jubileumskliniken och Sahl-
grenska universitetssjukhuset i 
Göteborg. 

 Urvalskriterier:  

Vid liv när introduktionsbrevet 
skickades ut. Född 1927 eller sena-
re. Förstår och kan läsa svenska. 
Inga recidiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett introduktionsbrev skickades ut till 
789 utvalda patienter 

Orsaker till att inte vara med: 

29 lämnade ingen orsak. 21 hade fy-
siska skäl. 17 gick inte att nå. 14 upp-
gav psykosociala skäl. 9 hade psyko-
logiska skäl.  För 2 sade en familje-
medlem ifrån. 

 

697 (88 %) gav muntligt godkännande 
och vi skickade ett frågeformulär till 
dem. 

81 fullföljde inte studien. 

52 ville vara med men skickade 
inte tillbaka frågeformuläret. 29 
skickade tillbaka ett tomt for-
mulär 

616 (76 %) returnerade frågeformulä-
ret och var med i projektet. 
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