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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen 

och ungefär en halv miljon dör i sjukdomen varje år. Majoriteten av cancerfallen beror på 

HPV-infektion. Livmoderhalscancer går att förebygga genom screening och vaccination och 

kan behandlas på tre sätt: genom kirurgi, strålning och cytostatika.  

Att få en cancerdiagnos är omtumlande och väcker rädsla. Behandlingen kan ge bestående 

men som påverkar kvinnan fysiskt, psykiskt och socialt.  

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

livmoderhalscancer. 

 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design baserat på nio artiklar som sammanställts 

genom integrerad analys. 

 

Resultat: Att få en cancerdiagnos väckte starka känslomässiga reaktioner. Frågor om fertilitet 

och kvinnlighet uppstod. Vissa kvinnors livskvalitet, vardag och sexualitet påverkades 

negativt av behandlingsbiverkningar. Många indikerade på ett otillfredsställt 

informationsbehov. 

 

Slutsats: Att diagnostiseras och behandlas för livmoderhalscancer påverkar kvinnan utifrån 

flera aspekter. Att få en förståelse för vad dessa kvinnor upplever är viktigt för att 

sjuksköterskan ska kunna bedriva en vård av hög kvalitet.  

 

 

Nyckelord Kroppsuppfattning, livmoderhalscancer, livskvalitet, upplevelser 
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1. Inledning  

I Sverige drabbas ungefär 2800 kvinnor av gynekologisk cancer. I detta begrepp ingår 

äggstockscancer, livmoderkroppscancer, livmoderhalscancer och sällsynta cancerformer i 

blygdläppar och slida (Cancerfonden, 2015). Att drabbas av cancer utgör ett hot mot kvinnan 

och innebär många förluster. Många cancerdrabbade kvinnor och deras närstående får 

symtom som påminner om traumatiska krisreaktioner. Rädslor om både döden och att förlora 

sin kvinnliga identitet kan konfrontera kvinnan (Jerpseth, 2011). 

  

2. Bakgrund 

2.1 Livmoderhalscancer 

Internationellt sett är livmoderhalscancer den fjärde vanligaste cancerformen bland kvinnor 

och varje år dör ungefär en halv miljon kvinnor världen över i sjukdomen (Bustreo, 2015). 

Varje år insjuknar 450 kvinnor och ca 140 dör i livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfonden, 

2015; Jerpseth, 2011). Det är mindre än hälften av drabbade kvinnor under 60-talet, vilket 

sannolikt har att göra med att screening och cellprovtagning infördes (Cancerfonden, 2015).  

 

Humant papillomvirus (HPV) är en grupp av mer än 100 olika virustyper som främst sprids 

genom sexuell kontakt. HPV är den vanligaste infektionen i fortplantningsorganen och de 

flesta blir smittade strax efter den sexuella debuten (WHO, 2016). De flesta HPV-typerna är 

symtomfria och läker ut av sig själva utan att orsaka någon skada. Vissa typer av HPV är dock 

förknippade med ökad risk för cellförändringar vilka kan utvecklas till livmoderhalscancer 

(Cancerfonden, 2015). Det kan ta upp till 20 år för en kvinna med ett normalfungerande 

immunförsvar (WHO, 2016). HPV 16 och 18 är orsaken till 70 % av världens alla 

livmoderhalscancerfall (WHO, 2016).  

 

2.2 Prevention 

2.2.1 Vaccination 

Idag finns det två typer av vaccin mot HPV, Cervarix och Gardasil (Hopkins & Wood, 2013), 

som är godkända i de flesta länder (WHO, 2016). I Sverige används Gardasil 

(Läkemedelsverket, 2015) och sedan 2012 ingår HPV-vaccin i det allmänna 

vaccinationsprogrammet för flickor i femte eller sjätte klass (Cancerfonden, 2015).  

 

2.2.2 Cellprovtagning 

I utvecklade länder finns screeningprogram framtagna vilket innebär att kvinnor regelbundet 

kallas till cellprovtagning. Vid screening upptäcks eventuella cellförändringar. Om 

cellförändringar hittas tas ett nytt cellprov efter några månader och har förändringarna inte 

läkt ut avlägsnas de med kirurgi, laser, värmekniv eller frysbehandling (Cancerfonden, 2015). 

I världens utvecklingsländer där möjlighet till effektiv screening är begränsad upptäcks oftast 

inte livmoderhalscancer förrän i avancerat stadium då sjukdomen börjat ge symtom. I dessa 

länder blir mortaliteten högre och bidrar till att mortaliteten för livmoderhalscancer globalt 

sett är 52 % (WHO, 2016). 
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2.3 Symtom 

De symtom som kvinnor upplevt innan de fick diagnosen livmoderhalscancer var oförklarliga 

vaginala blödningar som även uppstått vid sexuellt umgänge, flytningar, odör och förändrad 

menscykel. Det fanns även ett fåtal kvinnor som upplevde mag- och ryggsmärtor, 

viktnedgång, illamående och utebliven mens. Symtomen kunde ha varat från några månader 

upp till ungefär ett år (Richman, Troutman & Torres, 2016). 

  

2.4 Behandling 

Livmoderhalscancer kan behandlas på olika sätt: med kirurgi, strålning och cytostatika. 

Vilken typ av behandling som används bestäms bland annat med hänsynstagande till 

sjukdomens stadium, cancercellstyper, ålder, tidigare sjukdomar och hälsotillstånd hos 

kvinnan. Det är även möjligt och inte ovanligt att behandlingarna på olika sätt kombineras. 

Kirurgi innebär i de flesta fall att livmodern och omkringliggande vävnad opereras bort 

(hysterektomi) tillsammans med lymfkörtlar i lilla bäckenet. I vissa fall är det möjligt att göra 

ett mindre ingrepp, en så kallad trakelektomi. Vid operationen tas större delen av 

livmoderhalsen bort, och även lymfkörtlarna. Trakelektomin kan vara aktuell i de situationer 

där kvinnan är i barnafödande ålder och har en stark önskan om att behålla fruktsamheten, och 

där tumören är liten och begränsad. Vid strålbehandling används oftast både inre och yttre 

strålning. Ett stråltillfälle med yttre strålning tar några minuter och upprepas fem dagar i 

veckan i fem eller sex veckor. Vid inre strålbehandling förs ett eller flera inlägg med 

strålkällor in i slidan eller livmodern. Ett behandlingstillfälle kan ta några minuter upp till sex 

timmar, beroende på vilken teknik som används. Kvinnan är sängliggande i ett strålsäkert rum 

på sjukhus under behandlingen. Biverkningar från strålbehandling är bland annat diarré, 

matleda, trötthet och täta urinträngningar. Cytostatika administreras oftast intravenöst via 

dropp och kurernas längd kan variera. Biverkningar kan vara trötthet, illamående, håravfall 

och ett tillfälligt svagt immunförsvar. Kvinnor som behandlats för livmoderhalscancer kan ha 

kvarstående symtom från tarmen så som ändrade avföringsvanor och tätare trängningar 

(Cancerfonden, 2015). 

 

Livmoderhalscancer och dess behandling medför kroppsliga förändringar som inte sällan 

påverkar kvinnans känsloliv och relationer. Behandlingsbiverkningarna påverkar många av de 

drabbades sexualliv, ett ämne som är tabubelagt att diskutera och söka hjälp för (Bae & Park, 

2016; Groover et al., 2011; Vermeer et. al., 2016). 

 

3. Vårdvetenskapliga begrepp 

3.1 Hälsa 

Historiskt och begreppsligt sett betyder hälsa helhet och helighet. Idag ses hälsa ur ett 

helhetsperspektiv och inte bara som frånvaro av sjukdom. Hälsa är ett mångdimensionellt 

begrepp och innehåller olika dimensioner. Hälsa kan även relateras till flera andra begrepp, 

till exempel livskvalitet (Wärnå-Furu, 2012). Enligt WHO:s (2009) senaste uppdatering av 

hälsobegreppet är hälsa en resurs som kan erövras genom att kontrollera eller bemästra 

livssituationen. Begreppet livskvalitet relateras ofta till hälsa i betydelsen subjektiv upplevt 

välbefinnande. Det är genom att undersöka uppfattningarna om att ha ett gott liv och att må 

bra som kunskap om utgångspunkterna i vården av hälsa erhålls. Både hälsa och livskvalitet 
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är mångdimensionella begrepp och därmed svåra att definiera (Wärnå-Furu, 2012). Calman 

(1984) har försökt att förklara begreppet livskvalitet ur ett patientperspektiv: livskvalitet är 

individuellt och påverkas av en persons livsstil, tidigare erfarenheter, framtidshopp, drömmar 

och ambitioner. Begreppet måste innefatta livets alla områden och hänsyn bör tas till effekter 

av sjukdom och behandling. En god livskvalitet kan sägas vara uppnådd när individens levda 

tillvaro överensstämmer med dennes förhoppningar. 

  

3.2 Kroppen 

Kroppen beskrivs som något som består av delar, som upptar ett rum och är den materiella 

delen av en levande varelse. Kroppen kan förstås som både människans väsen och som ett 

sammanhang. Genom kroppen relateras människan till tid och rum, och även till andra 

människor (Lindwall, 2012). Vid 1900-talets början myntade den franska filosofen Merleau-

Ponty begreppet “den levda kroppen”. Begreppet var ett alternativ till den objektiva och 

mekaniska synen på kroppen. Den levda kroppen är en oskiljbar enhet av kropp och själ. 

Kroppen är ständigt närvarande i alla sammanhang och därför går det inte att fly från den 

(Merleau-Ponty, 1962). 

 

Kroppslig sjukdom där kroppens livgivande förmåga blir ifrågasatt kan skapa osäkerhet.  

Förändringar som sker i kroppen kan också vara svåra att acceptera och personen i fråga kan 

stå inför en kamp att återfå upplevelsen av helhet. Att förlora kontrollen över sin kropp kan 

göra att människan inte längre litar på den, vilket skapar otrygghet. En begränsad kropp kan 

upplevas som skrämmande (Lindwall, 2012). 

  

4. Problemformulering 

Kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer går igenom svårigheter på flera olika plan. Att 

motta ett besked om livshotande sjukdom är omtumlande och väcker rädsla. Behandlingen är 

påfrestande och symtom som ofta påverkar kvinnans självbild och samliv kan kvarstå. En del 

kvinnor vågar inte ta upp sina upplevda problem med sjukvården. Om sjuksköterskan får ta 

del av vad kvinnor med livmoderhalscancer upplever kan denna kunskap användas för att 

utveckla en omvårdnad som bättre svarar på kvinnornas behov från sjukvården. 

  

5. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer. 

 

5.1 Frågeställning 

Hur upplever kvinnor att livet förändrats efter sjukdomen? 
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6. Metod 

6.1 Design 

En litteraturstudie med deskriptiv design utfördes. Den vetenskapliga litteraturen inom ämnet 

söktes systematiskt för att sedan granskas kritiskt och sammanställas (Kristensson, 2014). 

  

6.2 Sökstrategi 

För att få fram relevanta sökord plockades de meningsbärande orden ut ur syftet vilket blev 

följande ord: ”livmoderhalscancer” och ”upplevelser”. Databaserna som användes till 

artikelsökningen var Cinahl och Medline. För att hitta korrekta ämnesord skrevs de 

meningsbärande orden på engelska i “Cinahl Headings” i Cinahl där ämnesorden blev 

”Cervix neoplasms” och ”Life experiences”. I “MeSH 2016” i Medline blev ämnesorden 

”Uterine cervical neoplasms” och ”Life change events”. Författarna ansåg att livskvalitet var 

relevant för studiens syfte. Därför användes ämnesordet ”Quality of life”. Dessa ämnesord 

kombinerades med de booleska sökoperatorerna AND och OR (Kristensson, 2014). För att 

bredda sökningen kombinerades ämnesorden med fritextord. I Cinahl användes orden 

”experience*” och ”patients”. I Medline kombinerades ämnesorden med ”experience*”, 

”women” och ”life” (se bilaga 1). För att få fram aktuell forskning begränsades sökningarna 

till artiklar max 10 år gamla (2007-2017). I Cinahl begränsades sökningen till ”peer 

reviewed”-artiklar. Samtliga sökningar i båda databaserna begränsades också till “all adult” 

och artiklar skrivna på engelska. En manuell sökning gjordes senare på en artikeltitel i Google 

Scholar: ”Assessing the impact of late treatment effects in cervical cancer: an exploratory 

study of women’s sexuality”. Denna studie fanns i ett par av de utvalda artiklarnas 

referenslistor.  

  

6.3 Urval  

Inklusionskriterier var studier av både kvalitativ och kvantitativ design som handlade om 

kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer. Kvinnor som friskförklarats från 

sjukdomen inkluderades också. Artiklar som handlade om prevention d.v.s. vaccination eller 

screening exkluderades. Även reviewartiklar och dubbletter valdes bort.  

 

Artikelurvalet gjordes i flera steg. Första urvalet gjordes genom att läsa artiklarnas titlar. De 

titlar som var relevanta för studiens syfte valdes ut och det blev 36 artiklar. Andra urvalet 

gjordes genom att läsa abstrakten och efter det återstod 13 artiklar. De 13 artiklarna lästes i sin 

helhet och efter detta valdes åtta artiklar ut till kvalitetsgranskning. Artikeln som framkom av 

den manuella sökningen lästes i sin helhet och valdes därefter ut för granskning (Kristensson, 

2014). 

 

6.4 Granskning 

Urvalet av nio artiklar granskades kritiskt för att bestämma artiklarnas validitet och 

trovärdighet. Denna kritiska granskning gjordes genom att ta stöd av Kristenssons (2014) 

frågeställningar för kvalitativa studier respektive tvärsnittsstudier. Samtliga artiklar 

granskades först enskilt av båda författarna för att sedan gemensamt bestämma artiklarnas 

kvalitet. Samtliga artiklar ansågs ha god kvalitet och inkluderades i litteraturstudien. De 
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kvalitativa artiklarna granskades hur vida syftet och designen hade en tydlig beskrivning och 

om forskarna utgått från något teoretisk perspektiv. Det granskades även om 

urvalsförförandet, datainsamlingen och analysen var tydligt beskriven samt om datamättnad 

uppnåtts. Vidare bedömdes om metoderna var relevanta och om resultatet var logiskt. 

Författarna bedömde även om forskarnas förförståelse och deras relation till deltagarna var 

tydligt beskriven och om det fanns belägg för de fyra komponenterna i 

trovärdighetsbegreppet. Kvantitativ data granskades genom att se över om det fanns en tydlig 

beskrivning av undersökningsfråga eller hypotes, studiekontext, population, urvalsrekrytering 

och storlek, datainsamling, statistiska metoder, antal deltagare och bortfall (a.a).   

 

6.5 Bearbetning och analys  

Resultatet i litteraturstudien sammanställdes genom en integrerad analys. Analysen gjordes i 

flera steg för att kunna presentera resultatet på ett överskådligt sätt. Först lästes de valda 

artiklarna igenom var för sig, för att få en uppfattning om innehållet och för att finna 

övergripande likheter och skillnader. Resterande steg utfördes tillsammans. De resultat som 

svarade på litteraturstudiens syfte markerades, så kallade meningsbärande enheter. 

Meningsenheterna kodades, det vill säga att den skrivna texten kondenserades. I följande steg 

sökte författarna efter likheter och skillnader i den kondenserade texten, och likheterna sattes 

under gemensamma kategorier som sammanfattade kodernas betydelse (Kristensson, 2014).  

Kategorierna som skapades i detta steg var ”ovisshet efter ett livshotande besked”, ”rädsla för 

förlorad fertilitet och kvinnlighet, ”begränsad som följd av biverkningar”, ”förändrad syn på 

sexualitet”, ”positiva och negativa känslor kring vårdmötet” och ”behov av information från 

vårdpersonal”.   

 

6.6 Forskningsetiska överväganden.  

I forskning som avser människor måste forskarna följa Lag om etikprövning (SFS 2003:460). 

Lagens syfte är att skydda den enskilda människan och respektera människovärdet vid 

forskning. I sju av nio artiklar fanns det dokumenterat att studien hade blivit godkänd av en 

etisk kommitté. I de resterande artiklarna hade författarna redogjort för etiska överväganden, 

som t.ex. att deltagarna fått lämna informerat samtycke. I tidskriften ”Oncology Nursing 

Forum” som en av de artiklar som saknade etiskt godkännande var publicerad i, stod det att all 

information måste vara avidentifierad för att få publiceras i tidningen. Författarna till 

litteraturstudien har arbetat för att framställa resultatet objektivt och utan att utesluta eller 

förvränga någon information (Forsberg & Wengström, 2013). 
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7. Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier som svarar på studiens syfte. Kategorierna finns 

presenterade i Resultatmatrisen. Matrisen visar även vilka kategorier som förekommer i de 

valda artiklarna (se Tabell 1).  

 

Tabell 1. Resultatmatris 

    Kategorier 

 

 

Artiklar 

Ovisshet 

efter ett 

livshotande 

besked 

Rädsla för 

förlorad 

fertilitet och 

kvinnlighet 

Begränsad 

som följd av 

biverkningar 

Förändrad 

syn på 

sexualitet 

Positiva 

och 

negativa 

känslor 

kring 

vårdmötet  

Behov av 

information 

från 

vårdpersonal 

Bilodeau & 

Bouchard 

(2011) 

X   X   

Burns et al. 

(2007) 

  X X  X 

Clemmens et 

al. 

(2008) 

X  X  X X 

Ding et al. 

(2015) 

X X X X X  

Greimel et al. 

(2008) 

X  X    

Komatsu et al. 

(2014) 

 X  X X  

Long et al. 

(2016) 

   X X X 

Moustgaard 

Jeppesen et al. 

(2015) 

X  X X X  

Pasek et al. 

(2012) 

X  X    
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7.1 Ovisshet efter ett livshotande besked 

Kvinnor som tillfrågats om deras reaktion när de fick diagnosen uppgav känslor som chock, 

rädsla och ilska (Clemmens, Knafl, Lev & McCorkle, 2008; Ding, Hu & Rahm Hallberg, 

2015). I en studie hade ingen av kvinnorna kunnat acceptera beskedet på ett lugnt sätt, och 

många av dem kände orättvisa över att just de hade drabbats. Till slut accepterade ändå de 

flesta kvinnor sin cancerdiagnos som ett “oundvikligt öde”. Trots detta fanns oro kvar. Många 

kvinnor var oroliga för sina barn. En viss oro för framtida livskvalitet fanns också hos en del 

kvinnor. Rädsla för att möta en långsam död och bli en börda för omgivningen uttrycktes. 

Många av kvinnorna i studien ville helst hålla cancerdiagnosen hemlig för vänner och 

bekanta, de ville inte att folk skulle tycka synd om dem och ville bli behandlade som 

”vanliga” människor (Ding et. al., 2015).  

 

Kvinnor som nyligen fått sin diagnos var mer oroliga över vad som orsakat sjukdomen och för 

återinsjuknande än de kvinnor som blivit diagnostiserade för ett antal år sedan (Bilodeau & 

Bouchard, 2011). Det framkom att kvinnor skämdes över att de fått livmoderhalscancer då 

sjukdomen är förknippad med sex (Bilodeau & Bouchard, 2011; Ding et al., 2015). Det fanns 

kvinnor som kände sig oroliga, deprimerade och led av koncentrationssvårigheter innan de 

påbörjade sin cancerbehandling. Den emotionella och kognitiva funktionen förbättrades över 

tid men oron kvarstod även efter behandlingen (Moustgaard Jeppesen, Mogensen, Dehn, & 

Jensen, 2015). 

 

Kvinnorna som behandlats och överlevt livmoderhalscancer beskrev upplevelsen olika. Vissa 

av kvinnorna uttryckte att de gått vidare från den hemska upplevelsen och att de lämnat den 

bakom sig. Några av kvinnorna uttryckte att de inte hade några långtidsbiverkningar av 

behandlingen, men att de fortfarande levde med en rädsla för recidiv. De rapporterade en låg 

nivå av depressiva symtom och att deras upplevelser av livskvaliteten inte påverkades av att 

de haft livmoderhalscancer (Clemmens et al., 2008). Cancersjukdomen och rädslan för att 

återinsjukna gjorde att vissa kvinnor fick en förnyad uppskattning till livet (Bilodeau & 

Bouchard, 2011; Clemmens et al, 2008), oavsett om de stött på komplikationer eller inte. 

Några kvinnor med den livssynen uppgav att de hade en hög livskvalitet trots att de många år 

efter behandlingen fortfarande upplevde biverkningar (Clemmens et al, 2008). De flesta såg 

cancerinsjuknandet som ett uppvaknande, en återfödelse och en andra chans i livet. De njöt 

numera av livet, hade en större uppskattning till nuet med deras familjer, de var mer toleranta 

och ältade inte längre småsaker (Bilodeau & Bouchard, 2011; Clemmens et al., 2008; Ding et 

al., 2015). I synen på cancerdiagnosen som en återfödelse ingick uttryck som att det var ett 

slag på rätt ställe, som hjälpte att förflytta fokus till familjen och gav en ny livskraft (Bilodeau 

& Bouchard, 2011). Kvinnor berättade att cancern hade gjort dem starkare, mer 

motståndskraftiga och fått dem att omprioritera vad som är viktigt i deras liv (Bilodeau & 

Bouchard, 2011; Clemmens et al., 2008). De fokuserade nu mer på sig själva och deras egna 

behov (Bilodeau & Bouchard, 2011). En del kvinnor hade en negativ känsla av deras 

cancerupplevelse och uttryckte att det var en kamp att leva. De upplevde långtidsbiverkningar 

som påverkade det dagliga livet och såg livet som förstört. De fokuserade på livet som de 

förlorat och upplevde lägre livskvalitet än kvinnor i de andra grupperna (Clemmens et. al, 

2008).  
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Kvinnor upplevde en försämrad livskvalitet på grund av ekonomiska problem som uppstod i 

samband med sjukdomen och behandlingen (Pasek, Suchocka & Urbański, 2012). En studie 

undersökte hur kvinnors olika funktioner såg ut innan och efter behandling. Kvinnorna 

upplevde sin fysisk sämst innan behandlingen och ökade gradvis. Deras känslomässiga 

funktion var bäst innan behandling och som sämst direkt efter. Rollfunktionen var högst 

direkt efter behandling och lägst innan. Kvinnorna skattade sin livskvalitet högst direkt efter 

att de fått behandling (Greimel, Winter, Kapp & Haas, 2008). En annan studie visade ingen 

skillnad i fysik, roll- och social funktion under de första månaderna efter behandling 

(Moustgaard Jeppesen, 2015). 

 

7.2 Rädsla för förlorad fertilitet och kvinnlighet 

Kvinnor uppgav att deras tankar angående fertilitet väcktes i samband med cancerbeskedet 

(Komatsu, Yagasaki, Shoda & Fujii, 2013) och tankarna påverkade synen på deras 

kvinnlighet (Ding et al., 2015; Komatsu et al., 2013). En del kvinnor som genomgått 

hysterektomi kände sig inte längre som riktiga kvinnor eftersom de förlorat de reproduktiva 

organen (Ding et al., 2015). Risken att behöva operera bort livmodern skapade en oro över att 

förlora sin fertilitet (Komatsu et al., 2013) och för framtida relationer (Ding et al., 2015; 

Komatsu et al., 2013). Det fanns kvinnor som såg risken att bli steril som en större oro än över 

själva ingreppet eller det faktum att de fått en livshotande sjukdom. Kvinnorna påverkades 

även av personer i deras omgivning som generaliserade och de jämförde sig själva med 

sociala normer och normativa könsroller. Någon större fundering kring fertilitet hade inte 

funnits tidigare men efter diagnosen var det tvunget att tänkas över på allvar. Alla kvinnor 

som valde att genomgå en trakelektomi ville någon gång skaffa barn, men det var själva 

fertiliteten i sig som var orsaken till att de valde ingreppet. Det framkom att det kändes som 

en stor skillnad att troligtvis fortfarande ha förmåga att bli gravid, än att med säkerhet veta att 

de blivit sterila. Komplikationer vid fertilitetsbehandling, rädsla för att inte få ett friskt barn 

samt rädsla att återinsjukna i cancer efter trakelektomi påverkade kvinnornas syn på 

fertilitetsbevarande behandling. Efter ingreppet antingen minskade eller ökade kvinnornas 

beslutsamhet att skaffa barn. För många skiftade prioritet från moderskap till kvinnlighet och 

efter operationen kände deltagarna att vara kvinna inte bara innebar att skaffa barn. Kvinnorna 

kände att de upprätthållit lite hopp för deras fertilitet (Komatsu et. al., 2013).  

 

7.3 Begränsad som följd av biverkningar 

Vissa av kvinnorna som skulle behandlas med strålning upplevde ångest, oro och depression 

före behandlingen (Moustgaard Jeppesen et al., 2015; Pasek et al., 2012). Fatigue var en av de 

biverkningar som vissa kvinnor upplevde som ett av de största besvären efter behandlingen 

(Moustgaard Jeppesen et al., 2015; Pasek et al, 2012) något som gjorde att det blev svårt att 

utföra vardagliga sysslor (Ding et al., 2015; Pasek et al., 2012). Det fanns kvinnor som 

upplevde ett otillfredsställt behov av hjälp med fatigue både före och efter behandlingen 

(Moustgaard Jeppesen et al., 2015). Vissa kvinnor besvärades med tappad aptit (Greimel et 

al., 2008; Pasek et al., 2012) och oroskänslor (Pasek et al., 2012). Oroskänslor, fatigue och att 

utföra vardagliga sysslor var problem som fortfarande kvarstod fem till sex månader efter 

avslutad behandling (Pasek et al, 2012). En del kvinnor uppgav att de även kämpade med 

långtidsbiverkningar som smärta och svullnad i de nedre extremiteterna, depression 

(Clemmens et al., 2008; Ding et al., 2015), sexuella problem och gastrointestinala/urogenitala 

problem. Symtomen påverkade det dagliga livet och den upplevda livskvaliteten (Burns, 

Costello, Ryan- Woolley & Davidson, 2007; Clemmens et al., 2008). Besvären från 
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urinblåsan och tarmarna som kvinnorna upplevde hade en negativ påverkan på deras 

sexualitet och relationer (Burns et al., 2007).  

 

7.4 Förändrad syn på sexualitet 

Efter cancerdiagnosen såg kvinnor sin sexualitet som en intim upplevelse de delade med sin 

make, vilket utvecklades med tiden. Kvinnorna förklarade att sexakten hade en stor plats i 

deras liv, men att den utvecklats till en bredare syn där fysisk intimitet och strävan efter kärlek 

var sammanflätade (Bilodeau & Bouchard, 2011). Vissa kvinnor upplevde att deras män 

brydde sig om dem mer efter cancerdiagnosen och att deras relation förbättrats (Bilodeau & 

Bouchard, 2011; Ding et. al., 2015). För några kvinnor hade relationen blivit sämre på grund 

av att de inte pratade om hur sexuallivet förändrats efter livmoderhalscancern (Bilodeau & 

Bouchard, 2011). Även om kvinnorna tilläts att återgå till sexuella aktiviteter fanns det en 

rädsla för att ha samlag på grund av smärta (Bilodeau & Bouchard, 2011; Ding et al., 2015; 

Komatsu et al., 2013; Moustgaard Jeppesen et al., 2015) och att den sexuella kontakten skulle 

trigga igång ett återinsjuknande (Burns et al., 2007; Komatsu et al., 2013). På grund av rädsla 

hos både kvinnor och deras partner hade de inte haft samlag under de tre första månaderna 

efter diagnosen (Ding et al., 2015). En del kvinnor rapporterade att de inte längre hade någon 

sexuell lust och att känslan av att känna sig mindre vacker och åtråvärd befann sig på grund 

av en förändrad kroppsbild i och med att de gick upp i vikt. Kvinnor uppgav att de inte 

återgått till sexuella aktiviteter efter behandling, av anledning att de känt ångest inför det eller 

på grund av biverkningar (Bilodeau & Bouchard, 2011; Burns et al., 2007). Vissa kvinnor 

upplevde att de inte fått tillräcklig hjälp av sjukvården med sexuella problem (Moustgaard 

Jeppesen et al., 2015).  

 

7.5 Positiva och negativa känslor kring vårdmötet   

Kvinnor uppgav att sjukvårdspersonalen spelade en betydande roll, och framställdes som 

antingen en positiv eller negativ aspekt av deras upplevelse (Clemmens et al., 2008; Komatsu 

et al., 2014). Några kvinnor berättade att de hade känt sig som ett nummer då deras läkare 

hade gett besked om diagnosen över telefon på ett opersonligt sätt. Många tyckte att 

vårdpersonalen behövde vara mer sympatiska. Andra beskrev sina läkare och sjuksköterskor 

som underbara och allmänt stöttande (Clemmens et al., 2008). En kvinna uppgav i sin intervju 

att hon hade varit väldigt rädd vid ankomsten till strålenheten, men att sjuksköterskans 

mottagande hade fått henne att känna sig bekväm och vid gott mod (Long et al., 2016). En del 

kvinnor kände sorg, nedstämdhet och djup ånger inför läkarbesök innan de accepterat 

diagnosen (Ding et. al., 2014; Moustgaard Jeppessen et al., 2015).  

 

7.6 Behov av information från vårdpersonal 

Kvinnor upplevde att vårdpersonalen behövde vara mer angelägna om att ge information för 

att de lättare skulle kunna hantera sjukdomen och dess behandlingseffekter. Kvinnorna trodde 

att de skulle kunna återgå till sina normala liv efter behandlingen, de var oförberedda på de 

långtidsbiverkningar och de urogenitala och gastrointestinala komplikationerna som uppstod 

(Clemmens et al., 2008). En studie visade att det var få av deltagarna som blev informerade 

om deras kommande strålbehandling på deras hemspråk. De flesta kvinnorna förstod vad som 

förklarades för dem, ett fåtal hade vissa svårigheter med att förstå vad som sades eller förstod 

ingenting alls. De flesta deltagarna upplevde att de fick möjlighet att ställa frågor om 
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strålterapin till den informerande läkaren innan de skrev på samtycke för behandlingen. Vissa 

av kvinnorna sa att de hade fått så pass med information så de inte hade några frågor. 

Tillräcklig och adekvat information minskade rädsla och gjorde så att vårdpersonalen 

upplevdes som vänliga och villiga att lyssna. Några av kvinnorna uppgav att de var osäkra på 

vad de skulle fråga, men att de fått möjlighet till att göra det. Anledningarna till osäkerheten 

var stress, rädsla och oro för att fråga något dumt eller onödigt. Det fanns kvinnor som 

upplevde att de inte fått möjlighet till att ställa frågor (Long et al., 2016). Många kvinnor 

upplevde att de inte fått tillräcklig information gällande behandlingsbiverkningar och hur de 

påverkar sexuallivet (Burns et al., 2007; Long et al., 2016). Kvinnor hade synpunkter på vad 

som skulle förbättra omvårdnaden vid livmoderhalscancer: bidra med lättförståelig 

information på patientens modersmål, information om samlag och möjligheter till graviditet, 

ge patienten möjligheten att ställa frågor samt informationsmöten innan behandling. Frågor 

gällande hur behandlingen går till, om den är smärtsam och vad som kan väntas efteråt 

önskades diskuteras på dessa möten (Long et al., 2016). Kvinnor upplevde att sjukhusmiljön 

påverkade tillhandahållandet av information negativt. Det uppgavs vara bekymrande att det 

var mycket patientrörelse på kliniken och att kanske ta upp för mycket av läkarens tid. Utöver 

det kändes inte de små rummen på kliniken konstruerade för att sitta och samtala i (Burns et 

al., 2007).  

 

7.7 Resultatsammanfattning 

Kvinnor som fick diagnosen livmoderhalscancer upplevde chock, rädsla och ilska. Många 

kvinnor accepterade i slutändan sin sjukdom men var fortfarande oroliga över bland annat 

deras barn och framtida livskvalitet. De kvinnor som behandlats och överlevt 

livmoderhalscancer upplevde erfarenheten på olika sätt: vissa hade lämnat den bakom sig, 

andra uppskattade nu livet mer och några såg det som förstört. Risken för infertilitet skrämde 

kvinnorna och påverkade deras upplevda kvinnlighet. Vissa kvinnor som opererat bort sina 

reproduktiva organ kände sig inte längre som riktiga kvinnor. Efter en trakelektomi skiftade 

för många prioritet från moderskap till kvinnlighet, de kände att dem upprätthållit ett hopp för 

fertiliteten.  

 

En del kvinnor mådde psykiskt dåligt inför behandling. Många besvärades av biverkningar 

under och efter behandling som i en del fall var långvariga eller bestående, och hade en 

negativ inverkan på kvinnornas liv. För en del kvinnor hade synen på sexualiteten ändrats från 

ett fysiskt perspektiv till ett mer känslomässigt. Vissa kvinnor upplevde att deras relation 

förbättrats efter diagnosen och några tyckte det motsatta. Majoriteten av kvinnorna var rädda 

för att samlag skulle vara smärtsamt efter behandlingen. Den sexuella lusten hade blivit 

mindre för många deltagare och en del upplevde att de inte fått tillräcklig hjälp med sexuella 

problem. Studiedeltagarna hade både positiva och negativa erfarenheter av 

sjukvårdspersonalens bemötande. En del kvinnor upplevde att de fått adekvat information och 

möjlighet att ställa frågor, andra tyckte inte det. Många kvinnor upplevde informationen som 

bristfällig. Några tyckte inte att sjukhuset var en främjande miljö för att motta information.  
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Att göra en litteraturstudie innebär att söka fram och sammanställa befintlig fakta om ett valt 

ämne, vilket är en relevant metod för att besvara studiens syfte. Det hade även varit möjligt att 

göra en empirisk studie. Eftersom författarnas syfte var att beskriva upplevelser valdes en 

deskriptiv design (Kristensson, 2014).  

 

8.1.1 Sökstrategi  

Databaserna Cinahl och Medline valdes eftersom de främst innehåller 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar och därmed passar med det aktuella ämnet 

omvårdnadsvetenskap. Artiklarna skulle vara förhandsgranskade för att öka chanserna att 

studien upprätthåller en god vetenskaplig kvalitet. Artiklar äldre än 10 år exkluderades på 

grund av risken att äldre artiklar kan vara irrelevanta (Kristensson, 2014). Syftet med studien 

var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer, därför exkluderades 

artiklar gällande prevention. Vid artikelsökningen upptäcktes det att många artiklar undersökt 

friskförklarade kvinnors upplevelser av hur och om sjukdomen påverkat deras liv. Därför 

lades en frågeställning till med syftet att även beskriva hur kvinnor upplever att livet 

förändrats efter sjukdomen. Att sökningen begränsades till ”all adult” var för att exkludera 

artiklar som handlade om vaccination, som sker innan vuxen ålder. Vid sökningen användes 

ämnesord för respektive databas, så att relevanta artiklar kunde hittas. Dessa kompletterades 

även med fritextord för att bredda sökningen och därmed inte riskera att missa relevanta 

artiklar. Efter den systematiska sökningen hade åtta relevanta artiklar hittats. Författarna valde 

att komplettera med en manuell sökning för att finna ytterligare artiklar som svarade på 

studiens syfte. En artikel som fanns i ett par studiers referenslistor söktes fram och valdes 

eftersom den också svarade på syftet. Studiens trovärdighet kan ha begränsats av att inte 

sökning i fler databaser gjorts (a.a).  

 

8.1.2 Urval 

Majoriteten av de valda artiklarna var kvalitativa intervjustudier vilket resulterat i en stor 

mängd data som svarar bra på litteraturstudiens syfte. En studie med mixed method som valts 

inkluderade även livmoderkroppscancer. I den kvantitativa delen var de två sjukdomarna 

åtskilda och därför kunde denna del användas till resultatet, medan den kvalitativa fick 

exkluderas (då det inte framgick i intervjuerna om deltagarna hade livmoderhals- eller 

livmoderkroppscancer). De kvantitativa studierna inkluderades eftersom att deltagarna fick 

fylla i enkäter angående bland annat livskvalitet, symtom, sociala och kognitiva funktioner, 

vilket även det är en upplevelse av sitt mående och den egna förmågan.  

 

8.1.3 Granskning 

Samtliga artiklar granskades med stöd av relevanta frågeställningar enskilt av båda författarna 

för att inte påverkas av varandras åsikter. Efter granskningen diskuterades bedömningarna för 

att gemensamt bestämma om studiernas kvalitet var god eller ej. En gemensam diskussion 
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minskade risken för att något missats alternativt missuppfattats under granskningen, vilket 

bidrar till att stärka litteraturöversiktens tillförlitlighet (Kristensson, 2014).  

 

8.1.4 Bearbetning och analys 

Av samma anledning som vid kvalitetsgranskningen lästes artiklarna igenom enskilt i första 

steget, för att sedan diskuteras sinsemellan. Efterföljande steg gjordes tillsammans för att få 

ett bredare perspektiv och lättare kunna framställa resultatet objektivt, det vill säga öka 

resultatets tillförlitlighet (Kristensson, 2014).  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Studierna som sammanställts till litteraturstudien är från olika länder och inkluderar kvinnor i 

olika åldrar vilket ger ett brett resultat och kan bidra till att studien blir överförbar till flera 

kontexter (Kristensson, 2014). Kvinnornas tankar och känslor påverkas med största 

sannolikhet av deras kultur och sociala normer, det vill säga att upplevelserna mellan 

kvinnorna kan skilja sig åt beroende på vart i världen de är uppvuxna och lever. Det kan 

begränsa studiens överförbarhet mellan olika kulturer, men det kan också leda till en större 

förståelse för vad kultur kan ha för inverkan på kvinnans upplevelser vid livmoderhalscancer. 

Då Sverige är ett mångkulturellt land kan en ökad förståelse för detta vara av stort värde för 

sjukvården.  

 

Resultatet visar att vanligt förekommande känslor hos kvinnor som drabbats av 

livmoderhalscancer är oro och rädsla. Kvinnans framtid blir plötsligt oviss, vilket kan göra att 

hennes hälsa påverkas negativt utifrån WHO:s (2009) definition av hälsa som grundas i att 

kunna kontrollera eller bemästra sin livssituation. Utifrån detta kan antagande göras att 

vårdpersonal kan hjälpa till att förebygga att kvinnans hälsa hotas på grund av kontrollförlust. 

Detta genom att inte bara fokusera på det praktiska och medicinska när en kvinna 

diagnostiserats med livmoderhalscancer, utan att även möta henne på ett känslomässigt plan. 

Om kvinnan känner sig förstådd och får stöd av personalen att hantera och bearbeta sina 

känslor i samband med diagnosen kan det hjälpa henne att känna sig mer stabil och bemästra 

sin livssituation trots sjukdom.  

 

I resultatet framkommer att långtidsbiverkningar från cancern och dess behandling för vissa 

kvinnor kan begränsa kvinnan väldigt mycket och få henne att må psykiskt dåligt. I en studie 

gjord av Foster, Wright, Hill, Hopkinson och Roffe (2009) är långtidsbiverkningar hos 

canceröverlevande kopplat till en lägre livskvalitet. Litteraturstudien har dock visat att 

upplevd hälsa och livskvalitet inte behöver påverkas negativt av kvarstående biverkningar. En 

del kvinnor med kvarstående men från livmoderhalscancer har fortfarande en hög livskvalitet 

och till och med en större uppskattning till livet än innan deras sjukdom. Det verkar vara så att 

dessa kvinnor accepterat sin tillvaro och förflyttat fokus från deras komplikationer till andra 

saker som sätter värde på deras tillvaro. Enligt Pilkingtons och Mitchells (2004) studie hade 

kvinnor med gynekologisk cancer efter diagnosen omprioriterat deras värderingar av vad som 

är viktigt i deras tillvaro. De såg till att njuta av livet varje dag och uppskattade de små 

sakerna i livet mer än tidigare. 
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Kvinnorna upplevde det som skamfyllt att ha drabbats av livmoderhalscancer och undvek att 

samtala med vänner och bekanta. Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2; 2 

a § ska vård ges med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans värdighet, 

tillgodose patientens behov av trygghet och främja en god kontakt mellan patient och 

vårdgivare. För att arbeta enligt lag måste sjuksköterskan bemöta kvinnor med 

livmoderhalscancer på ett professionellt och icke dömande sätt för att inge trygghet och för 

skapa en bra relation med patienten, vilket också kan hjälpa henne att känna mindre skam 

över att hon drabbats av livmoderhalscancer.   

 

Kvinnor i studien förknippade sin kvinnlighet starkt med att ha en livmoder och förmåga att 

kunna föda barn, en del kände sig inte längre som riktiga kvinnor efter att de genomgått en 

hysterektomi. Detta fenomen har även uppmärksammats i studien av Foster et al. (2009) där 

kvinnor även upplevde sig som ”smutsiga” och till och med tvivlade på sin könsidentitet efter 

operationen. Att kroppen förändrats fysiskt kan även påverka den själsliga kroppen (Merleau-

Ponty, 1962) och för kvinnor som tvingats ta bort deras reproduktiva organ kan den ”nya” 

kroppen vara skrämmande och skapa osäkerhet (Lindwall, 2012). Resultatet visar att 

kvinnornas tankar kring kvinnlighet påverkas av det samhället de lever i. I vissa kulturer är 

livmodern starkt förknippad med bland annat kvinnlighet och att en kvinna utan den är 

inkomplett (Reis, Kizilkaya Beji & Coskun, 2010). För en person kan det vara övermäktigt att 

på egen hand ha någon påverkan på vad ett samhälle eller en kultur har för syn på fertilitet 

och kvinnlighet men åtminstone finns möjligheten för sjuksköterskan att själv arbeta utifrån 

en vård som respekterar individens värdighet genom att följa HSL (SFS 1982:763), 2§. 

 

I resultatet framgår det att kvinnor som inte kunde kommunicera med sina män angående 

sexualiteten ansåg att deras relation hade försämrats. Sjuksköterskor har uttryckt att för att 

kunna bygga upp en relation med patienten och dess anhöriga gäller det att finnas tillgänglig 

och skapa tid för kommunikation. Sjuksköterskan måste både lyssna på och ge information till 

patient och anhörig för att till exempel hjälpa till med känslor som ångest (Ross, Mary Todd 

& Clark, 2015). Det går att utgå ifrån att om kvinnans partner ges möjlighet att bli involverad 

i hennes vård, kan de också leda till att partnern får en ökad förståelse för vad sjukdomen kan 

ge för konsekvenser gällande exempelvis sexualitet. Det kan i sin tur förhindra att 

parrelationen försämras efter sjukdomen.  

 

Många av studiedeltagarna var rädda för att samlag skulle vara smärtsamt och att det skulle 

kunna trigga igång ett återinsjuknande vilket gjorde att en del inte vågade ha sex. Rädslan kan 

ha ett samband med den informationsbrist som många kvinnor i resultatet upplevt. Att för det 

första inte vara beredd på vilka komplikationer som kommer uppstå efter behandlingen, och 

sedan vara osäker på hur man ska hantera dem kan begränsa kvinnorna i deras sexuella 

aktiviteter. Det kan vara så att kvinnorna var mer angelägna om att återhämta sig efter 

behandlingen och hålla sig friska än att ha ett fungerande och tillfredställande sexliv. Många 

kvinnor som helt gett upp sexuella aktiviteter kanske inte hade gjort det om de haft mer 

kunskap och fått professionell vägledning gällande deras besvär. Något som kan motivera 

antagandet är en studie som visat att kvinnor med äggstockscancer hade velat ha information 

gällande sexuella problem för att de då skulle känt sig mer normala, blivit mindre osäkra och 

fått en försäkran om att det var säkert att ha samlag (Stead, Brown, Fallowfield & Selby, 

2003). En annan orsak till upphörandet av sexuella aktiviteter kan vara att kvinnans 

förändrade kropp gjort henne osäker gällande relationer och sexuellt umgänge. En studie av 
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Ashing-Giwa et al. (2004) visar att en del kvinnor tänkte negativa tankar om sin kropp och sitt 

kvinnliga värde efter att de genomgått kirurgi. De här kvinnorna bekymrade sig mycket över 

hur deras förändrade kropp skulle påverka deras relationer.   

 

Hälsa och livskvalitet är breda, svårdefinierade och individuella begrepp (Wärnå-Furu, 2012). 

För att uppnå livskvalitet ska individens förhoppningar stämma överens med dennes tillvaro 

(Calman, 1984). Därför kan slutsats dras att personalen måste ge adekvat information till 

kvinnorna gällande sjukdomen, behandlingen och eventuella biverkningar. Det kan vara först 

efter det som kvinnorna har tillräckligt med kunskap för att ta kontroll över sina liv. Det kan 

även vara så att kvinnorna behöver omvärdera deras förhoppningar så att de blir realistiska 

och möjliga att uppnå, för att kunna känna livskvalitet enligt Calmans teori (a.a).  

 

En litteraturöversikt gjord av Hordern & Street (2007) kan hjälpa till att förklara 

informationsbristen som kvinnor upplevde. I den framkommer det att personalen ofta bemöter 

patienten utifrån stereotypa antaganden om personens sexualitet och intimitet baserat på 

patientens ålder, kön, diagnos, kultur och relationsstatus. Personal har även uppgett att de inte 

pratar med patienterna om sex då det för dem är viktigare att prata om överlevnad. En del 

personal uppgav också att de kände sig osäkra på grund av bristande kunskap, risken att 

förolämpa patienten eller för att de själva tyckte att sex var ett tabubelagt ämne. Utifrån detta 

kan antagande göras att det är avgörande för vårdpersonal att ha en god kommunikation med 

patienten för att undvika att trampa i dessa fällor. Att som sjuksköterska våga ställa personliga 

frågor för att ta reda på vad den enskilde individen anser vara värdefull och nödvändig 

information kan vara ett första steg i att bedriva en personcentrerad vård (Ross et al., 2014). 

Sjuksköterskan bör också vara aktsam så att hen inte bemöter och informerar patienten utifrån 

normativa antaganden (Strömberg, 2010). Då studien av Ross et al. (2014) visar att 

sjuksköterskans kunskap angående sexualitet påverkar informationen kan det vara av vikt att 

sjuksköterskan besitter tillräckligt med kunskap och ges möjlighet att utveckla den.  

 

Forskning har visat att kvinnor med gynekologisk cancer behöver information flera gånger. 

Först i samband med diagnos och behandling där de vill veta vilken påverkan cancern och 

behandlingen har på sexualiteten. De efterfrågar även information gällande första samlaget 

efter behandling och hur de ska kunna bygga upp deras sexualliv på nytt (Gamel, Hengeveld 

& Davis, 2000). Utifrån detta kan slutsatsen dras att det inte bara är innehållet i informationen 

som är viktigt, det är också av betydelse vid vilket tillfälle sjuksköterskan väljer att informera 

patienten om de olika aspekterna på sexualitet. 

 

9. Slutsats 

Resultatet visar att kvinnor som diagnostiserats med och behandlats för livmoderhalscancer 

upplever fysiska och emotionella påfrestningar. Sjukvården har en viktig roll i att bistå med 

stöd och information som kan underlätta för kvinnorna.  

 

 

 



 

15 
 

9.1 Klinisk nytta 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal har en stor inverkan på kvinnor med 

livmoderhalscancers upplevelser. Att sjuksköterskan får en ökad förståelse för vad 

livmoderhalscancer väcker för tankar och känslor hos kvinnorna är avgörande för att hen ska 

kunna bedriva personcentrerad vård och få kvinnan att känna sig vid gott mod. Det 

otillfredsställda informationsbehovet kvinnorna känner behöver uppmärksammas av vården 

och sjuksköterskan bör bli bättre på att bjuda in till samtal där kvinnan får möjlighet att 

ventilera och ställa frågor om det hon anser vara värdefullt för att kunna uppleva hälsa och 

livskvalitet. Sjuksköterskan bör även ge adekvat information om vad kvinnorna kan förvänta 

sig av behandlingen för att minska risken för oförutsedda komplikationer och ouppnådda 

förväntningar. Det är viktigt att sjuksköterskan erbjuds den utbildning som krävs för att kunna 

möta kvinnor med livmoderhalscancer på ett professionellt sätt.  

 

 

9.2 Framtida forskning 

Mycket av befintlig forskning om livmoderhalscancer är av medicinsk inriktning där samband 

mellan olika behandlingstyper och symtom undersöks. Begreppen livskvalitet, rollfunktion, 

sexuell funktion, fysisk- och emotionell funktion har främst undersökts ur ett kvantitativt 

perspektiv vilket hindrat vidare förståelse för vad dessa begrepp innebär för studiedeltagarna. 

Mer kvalitativ forskning behövs för att få en djupare kunskap om kvinnors upplevelser av 

livmoderhalscancer. 
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Urval: Avsiktligt  

 

Slutlig grupp: 19 kvinnor, 29-64 

år 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Analysmetod: Transkribering och 

analysering via en kvalitativ 

innehållsanalys 

 
 

 

Styrkor: 

Datamättnad 

Belägg för 

komponenterna i 

trovärdighetsbegre

ppen. Logiskt, 

relevant och 

lättläst. 

 

Svagheter: Oklar 

relation forskare-

deltagare. Ej 

diskuterad 

förförståelse. 

Alla kvinnor upplevde 

chock och rädsla när de 

fick sin diagnos. Tre 

tydliga exempel fanns 

hos deltagarna 

angående deras 

livmoderhalscanceruppl

evelse: De som gått 

vidare, de som fått en 

förnyad uppskattning 

till livet och att de som 

hade en pågående 

kamp. Oberoende av 

vilket exempel 

kvinnorna tillhörde 

fanns det gemensamma 

faktorer, såsom 

vårdgivarnas nyckelroll. 

Många av deltagarna 

tyckte att 

sjukvårdspersonalen 

behövde bli mer 

sympatiska och villiga 

att ge mer information 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Ding, Y., Hu, Y., & Rahm 

Hallberg, I. (2014). Chinese 

woman living with cervical 

cancer in the first 3 months 

after diagnosis. Cancer 

Nursing 38(1), 71-80. DOI: 

10.1097/NCC.0000000000000

133 

  
Land: Kina  

 

Att beskriva hur 

kinesiska kvinnor med 

livmoderhalscancer 

upplever de 3 första 

månaderna efter 

diagnosen. 

 

Kvalitativ deskriptiv studie med 

fenomenologisk ansats 

 

Inklusion: Kvinnor som fått 

diagnosen den senaste månaden 

och var fullt informerade om den, 

villiga att utforska och beskriva 

deras upplevelser och dela sina 

känslor med andra. 

 

Exklusion: Kognitiv dysfunktion, 

annan samverkande cancer. 

 

Slutgiltig grupp: 14 kvinnor i 

åldrarna 30-54 år. Vid andra 

intervjutillfället deltog 10 av 

kvinnorna p.g.a. datamättnad. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval 

 

Datainsamling: Intervjuer 

 

Analysmetod: Innehållsanalys 

enligt Colaizzi 

Styrkor: Tydligt 

beskriven design 

och metod. Lätt att 

följa. Relation 

forskare- deltagare 

diskuteras. 
 

Svagheter: 

Beskrivning av de 

4 komponenterna 

saknas 

 

De tre månaderna 

upplevdes som en 

drastisk livsövergång 

utlöst av diagnosen. 

Kvinnorna beskrev hur 

de gick från ett 

emotionellt kaos till att 

gradvis återta sitt 

tidigare liv. 

 

 



 

 
 

 

 

 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Greimel, E. R., Winter, R., 

Kapp, K. S., & Haas J. 2009 

Quality of life and sexual 

functioning after cervical 

cancer treatment: a long-term 

follow-up study. Psycho-

Oncology, 18(5), 476-482. Doi: 

http://dx.doi.org/10.1002/pon.1

426 

  
Land: Österrike 

 

Att undersöka vad 

långsiktiga 

biverkningar från 

olika 

behandlingsmetoder 

har för påverkan på 

livskvalitet och 

sexuell funktion hos 

kvinnor som överlevt 

livmoderhalscancer 

Kvantitativ metod, design ej 

beskriven.  

 

Inklusion: Kvinnor som 

behandlats för livmoderhalscancer 

mellan 1991-2002 på 

Universitetssjukhuset i Graz 

 

Exklusion: Kvinnor som 

genomgått enkel hysterektomi 

 

Urval: Ej redovisat 

 

Slutlig grupp: 121 kvinnor varav 

63 behandlats med kirurgi, 38st 

med kirurgi och cellgifter och 20st 

med kirurgi och strålning. 

 

Datainsamling: Enkäter  

 

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Tydlig 

beskrivning av 

deltagare och 

bortfall. Homogent 

urval i ålder och tid 

sedan diagnos 
 

Svagheter: Ingen 

basinformation om 

livskvalitet och 

sexuell funktion. 

Urvalsrekryterings- 

och urvalsstorleks-

beskrivning saknas 

 

Patienter som 

behandlades med kirurgi 

och radioterapi 

rapporterade en 

signifikant sämre 

livskvalitet och sexuell 

aktivitet i jämförelse 

med de som behandlades 

med kirurgi eller kirurgi 

och cellgifter. De 

bestrålade patienterna 

hade även en signifikant 

högre grad av symtom 

från behandlingen. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Komatsu, H., Yagasaki, K., 

Shoda, R., & Fujii, T. (2013) 

Repair of the Threatened 

Feminine Identity Experience 

of Women With Cervical 

Cancer Undergoing Fertility 

Preservation Surgery. Cancer 

Nursing, 37(1), 75-82. Doi: 

10.1097/NCC.0b013e3182888

c13 

  
Land: Japan 

 

Att utforska hur 

kvinnor med 

livmoderhalscancer 

upplever 

fertilitetsbevarande 

behandling genom 

trakelektomi 

Kvalitativ studie med grounded 

theory  

 

Inklusion: Kvinnor som genomgått 

en trakelektomi mellan 2006-2010 

på Keio Universitetssjukhus.  

 

Exklusion: Kvinnor med ångest 

och depression 

 

Urval: Avsiktligt  

 

Slutlig grupp: 16 kvinnor som 

blivit uppföljda på öppenvården 

och uppmuntrade till att försöka bli 

gravida efter 6 månader utan 

återinsjuknande  

 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

Styrkor: 

Datamättnad, 

tydligt syfte. 

Belägg för 

komponenterna i 

trovärdighets-

begreppet.  

 

Svagheter: 
Forskarnas 

förförståelse och 

relation till 

deltagarna 

beskrivs ej.   

 

Resultatet visar att 

kvinnor som fått 

diagnosen 

livmoderhalscancer 

genomgår en process 

från det att diagnosen 

ställts till att de 

genomgått en 

fertilitetsbevarande 

behandling 

(trakelektomi) och hur 

känslan av kvinnlighet 

följer denna process. 

 

 

 



 

 
 

 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Long, D., Friedrich-Nel., H-S., 

& Joubert, G. 2016, Patients’ 

informational need while 

undergoing brachytherapy for 

cervical cancer International 

Journal for Quality in Health 

Care, 28(2), 200-208. Doi: 

10.1093/intqhc/mzv119 

  
Land: Sydafrika 

Att identifiera 

informationsbehov

et hos 

Sydafrikanska 

kvinnor med lokalt 

avancerad 

livmoderhalscancer 

som genomgår en 

inre 

strålbehandling 

som en del av en 

process för att ta 

fram riktlinjer för 

personcentrerad 

vård av god 

kvalitet. 

Prospektiv kvalitativ studie med 

fenomenologisk ansats 

 

Inklusion: Patienter som behandlas 

för livmoderhalscancer stadium I-III 

med både strålning- och 

cellgiftsbehandling. De skulle fått tre 

av fem strålbehandling i hög dos. 

Patienter som fått extern 

strålbehandling i hög dos över en 6v. 

period.  

 

Exklusion: Patienter som genomgått 

hysterektomi innan strålning och som 

får en behandling utanför 

standardprotokollet. 

 

Urval: Avsiktligt urval 

 

Slutlig grupp: 28 kvinnor där 

majoriteten var öppenvårdspatienter. 

22 kvinnor vårdades statligt och 

resterande privat.  

 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Analys: Innehållsanalys enligt Giorgi 

Styrkor: Uppnått 

datamättnad. 

Diskuterat de fyra 

komponenterna i 

trovärdighets-

begreppen 

 

Svagheter: Ej 

diskuterat relation 

mellan forskare 

och deltagare 

eller förståelse 

Utifrån kvinnornas egna 

erfarenheter/upplevelser 

om hur/om de 

informerats om sin 

cancerbehandling fick de 

ge förbättringsförslag:  

 

- Att sjukvården ska 

erbjuda lättförståelig info 

på patienters hemspråk 

 

- Ge info om sex och 

möjlighet att få barn  

 

- Ge patienten möjlighet 

att ställa frågor  

 

- Informationsmöten 

innan behandling 

 

- Ge skriftlig information 

om behandling och 

biverkningar 



 

 
 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Moustgaard Jeppesen, M., 

Mogensen, O., Dehn, P., & 

Jensen, P. T (2015). Needs and 

priorities of women with 

endometrial and cervical 

cancer. Journal of 

Psychosomatic Obstetrics & 

Gynecology, 36(3), 122-132, 

DOI: 

10.3109/0167482X.2015.1059

417 

 

Land: Danmark 

Att identifiera 

kortsiktiga 

rehabiliteringsbeho

v hos kvinnor med 

livmoderkropps- 

och 

livmoderhalscancer 

Mixad kvantitativ och kvalitativ 

metod, design ej beskriven.  

 

Inklusion: Kvinnor som nyligen fått 

diagnosen livmoderkropps- eller 

livmoderhalscancer 

 

Exklusion: Oförmåga att läsa och 

förstå danska, mentala funktionshinder 

som utvecklingsstörning eller demens, 

histologisk diagnos av atypisk 

hyperplasi, återkommande 

gynekologisk cancer. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval  
 

Bortfall: 11 kvinnor svarade inte på 

den andra enkäten  
 

Slutgiltig grupp: 85 kvinnor varav 37 

hade livmoderhalscancer. 16 av 

kvinnorna deltog i intervjustudien  

 

Datainsamling: Explorativ 

enkätstudie och semistrukturerade 

intervjuer i fokusgrupper 

 

Analysmetod: Statistisk analys och 

innehållsanalys 

Styrkor: Tydliga 

tabeller som bl.a. 

beskriver 

deltagare och 

bortfall. Logiskt 

resultat och 

relevanta 

metoder.  

 

Svagheter: 
Powerberäkning 

diskuteras ej. 

Kvinnor med 

livmoderhalscancer 

kände sig oroliga, 

deprimerade och hade 

svårt att koncentrera sig 

innan de behandlades. 

Deras allmänna hälsa 

förbättrades efter 

behandlingen. Deras 

emotionella och 

kognitiva funktion 

förbättrades över tid men 

oron bestod efter 

behandlingen. Vissa 

kvinnor oroade sig för 

smärtsamma samlag 

efter behandling. 

Kvinnor i studien upptag 

att deras hjälpbehov med 

sexuella problem och 

fatigue var 

otillfredsställt.   



 

 
 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Pasek, M., Suchocka, L. & 

Urbanski, K. (2013). 

Quality of life in cervical 

cancer patients treated 

with radiation therapy, 

Journal of Clinical 

Nursing, 22(5/6), 690-697. 

Doi: 

http://dx.doi.org/10.1111/j

.1365-2702.2012.04350.x 

 

Land: Polen 

Att utvärdera livskvalitet 

hos inneliggande patienter 

med livmoderhalscancer 

som strålbehandlas 

Kvantitativ studie med 

undersökande design.  

 

Inklusion/exklusion: Ej 

redovisat   

 

Urval: Ej redovisat 

 

Bortfall: 175 (75%) av 

enkäterna slutfördes 

 

Slutlig studiegrupp: 205 

kvinnor Utöver strålterapi 

hade 78% fått 

cellgiftsbehandling och 

24% genomgått kirurgi. 

 

Datainsamling: En enkät 

samt ett formulär 

framtaget av forskarna 

som de fyllde i baserad på 

samtal med patienterna 

och deras journaler 

 

Analys: Statistisk analys 

Styrkor: Generaliserbar. 

Lätt att följa.  

 

Svagheter: Relativt stort 

bortfall där orsaker inte 

presenteras. Inklusion-och 

exklusionskriterier och 

urval redovisas ej 

Kvinnornas fysiska 

funktion uppskattades som 

sämst innan behandlingen 

och ökade gradvis i 

efterföljande steg (direkt 

efter behandling och 5-6 

mån efter). Den 

emotionella funktionen 

var högst innan 

behandling och som lägst 

direkt efter behandling. 

Rollfunktionen var högst 

direkt efter behandling 

och som lägst innan 

behandlingen. Finansiella 

problem var en faktor som 

påverkade kvinnornas 

livskvalitet negativt i alla 

skedena. Livskvaliteten 

skattades högst direkt efter 

strålbehandlingen. 
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