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Inbjudan till deltagande i en intervjustudie om sexualitet för dig som har eller har haft en 

gynekologisk cancerdiagnos. 

 

För att kunna tillgodose behoven hos kvinnor med gynekologisk cancer behövs ökad 

kunskap. Vilka problem av sexuell natur upplever kvinnor efter en gynekologisk 

cancersjukdom och vilket stöd önskar kvinnor få från vården? Det är frågor jag som 

arbetsterapeut ställer mig.  

 

Jag önskar intervjua dig som är över 18 år och som har eller har haft en gynekologisk 

cancerdiagnos (inklusive borderlinetumör) där minst ett år förflutet sedan du fick din 

diagnos. Du ska ha fått din vård och rehabilitering i Sverige. Intervjun äger rum där du 

så önskar så länge det är ekonomiskt görbart. Intervjuerna kan också genomföras via 

telefon eller Skype. Avsätt gärna 1 ½ timme för intervjun.  

 

Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avsluta din medverkan utan 

vidare förklaring och utan att detta kommer påverka dig eller din eventuella 

behandling. Dina kostnader i samband med resor kan ersättas.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ut. Dina svar och dina resultat 

kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Data kommer att lagras 

på en lösenordskyddad server vid Umeå universitet och den arkivansvarige på Umeå 

Universitet gör en prövning om grundmaterialet har ett bevarandevärde efter 10 år. 

 

Eventuella fördelar med studien är att din erfarenhet efterfrågas, du får en möjlighet att 

berätta om dina upplevelser av din sexualitet efter din diagnos och blir lyssnad på. Att få bidra 

med sina egna erfarenheter i syfte att utveckla vården upplevs angeläget för många människor.  

 

Eventuell nackdel är att studiens ämne kan upplevas som känsligt eller utelämnande. 

Intervjun kan skapa känslor som du behöver bearbeta vidare. Då kommer vi hänvisa dig 

vidare till exempelvis primärvårdens samtalsstöd eller annat relevant stöd. Om så sker 

kommer vi ta ny kontakt med dig för att säkerhetsställa att du får den hjälp du behöver.  

 

Studiens resultat kommer att redovisas anonymiserat på gruppnivå. Då kunskapen 

kring kvinnors sexualitet och deras behov av stöd efter gynekologisk cancer är 
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begränsad är syftet att publicera studien i en vetenskaplig internationell tidskrift 

förutom i en Masteruppsats vid Umeå universitet.  

 

Önskar du information om resultatet kan du höra av dig till oss är helst du önskar. Resultatet 

kan du få ta del av som masteruppsats (när denna är godkänd) och vid publicering i 

internationell tidskrift kan kopia postas alternativt scannas in och skickas via e-post. Enligt 

personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig 

som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Umeå universitet är PuL 

ansvarig myndighet. Om du vill ta del av uppgifterna kontaktar du Anita eller Alexandra 

(kontaktuppgifter finner du längst ned i detta brev).  

 

Mitt namn är Alexandra Andersson och jag är en legitimerad arbetsterapeut som genomför 

min masterutbildning i arbetsterapi vid Umeå Universitet. Syftet med studien är att belysa 

kvinnors upplevelse av sin sexualitet efter en gynekologisk cancersjukdom minst ett år efter 

diagnosbesked och uppmärksamma behov av stöd för sexuellt välbefinnande. Studien har 

genomgått en etisk prövning. 

 

Vid ytterligare upplysningar om studien eller om du är intresserad att delta tveka inte 

att höra av dig till mig Alexandra Andersson eller Anita Nilsson (handledare för 

studien) universitetslektor Institutionen för omvårdnad Umeå Universitet.  

 

Alexandra mail: miss_alexandra@live.se  telefon: 073-044 9628 

Anita mail: anita.1.nilsson@umu.se   telefon: 090-786 9114  
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