
Vårterminen 2016 
Självständigt arbete (Examensarbete), 15 hp 
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Handledare: Ulrika Fallbjörk, universitetslektor, institutionen för omvårdnad 
 

 

En förändrad framtid 

En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av att leva 
med livmoderhalscancer 
 

 

 

 

 

Anna Hammarberg 

Frida Öberg 

 

 

 



 

ABSTRAKT 

 

Titel: En förändrad framtid. En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av att leva 

med livmoderhalscancer. 

Bakgrund: Livmoderhalscancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen. 

Sjukdomen behandlas med kirurgi, cytostatika och strålning. Kvinnor upplever att 

deras livsvärld förändras vid en cancerdiagnos. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att 

leva med livmoderhalscancer.  

Metod: Litteraturstudien baserades av nio kvalitativa artiklar som har granskats och 

analyserats. Sökningen genomfördes i CINAHL och PubMed. 

Resultat: Resultatet presenterades i tre kategorier och nio subkategorier. 

Kategorierna var: förändrad kvinnlighet och sexualitet, livet förändras vid 

livmoderhalscancer och känna stöd från omgivningen. Dessa kategorier beskriver hur 

livet förändrades och hur påfrestande detta kunde vara för kvinnan. Behov av stöd 

från närstående och en individanpassad information var viktigt. 

Konklusion: Kvinnor upplever förändrad kvinnlighet och sexualitet till följd av 

behandling mot livmoderhalscancer. Bristande information medför oro och rädsla. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan ger individuellt anpassad information som 

leder till ökat stöd i kvinnornas tillvaro.  

 

Nyckelord: Livmoderhalscancer, upplevelser, kvinnlighet, kvinnlig identitet 

 



 

ABSTRACT 

 

Title: A changed future. A literature review of women’s experiences of living with 

cervical cancer.  

Background: Cervical cancer is one of the most common cancers for women. It can 

be treated by surgery, chemotherapy and radiation. Women experience a change in 

their life world due to the cancer diagnosis. 

Aim: The aim of this study was to describe women’s experiences of living with 

cervical cancer.   

Methods: This literature study consists of nine qualitative research articles, which 

have been reviewed and content analysed. The search was conducted in CINAHL and 

PubMed. 

Results: The results of the analysis were compiled into three categories: changed 

womanliness and sexuality, life changes in cervical cancer and feel the support from 

the community. These categories describe how life changed and how stressful this 

could be for the woman. Support from relatives and individualized information was 

very important. 

Conclusion: Women experiences changed womanliness and sexuality as a result of 

treatment for cervical cancer. Lack of information causes anxiety and fear. Therefore 

it is important that the nurse provides individualized information so that women are 

supported in their existence. 

 

Keywords: Cervical cancer, experiences, womanliness, female identity 
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BAKGRUND 

Livmoderhalscancer 

En av de vanligaste kvinnliga cancerformerna i världen är livmoderhalscancer 

(Parkin et al. 2005; Rylander & Andersson 2015, 199). Speciellt vanligt är det i Afrika, 

Latinamerika och Sydostasien. Cirka en halv miljon kvinnor världen över drabbas 

årligen och av dem dör cirka 300 000 (Rylander & Andersson 2015, 199). I Sverige 

drabbas årligen cirka 549 kvinnor av livmoderhalscancer (Socialstyrelsen 2015). 

Insjuknandet av livmoderhalscancer i Sverige har en medelålder på 50 år och nästan 

var tredje kvinna är under 40 år (Bergman, Hont & Johansson 2013, 36).   

 

Vanligaste orsaken att drabbas av livmoderhalscancer är Humant Papillomvirus, 

förkortas HPV, vilket är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i världen. 

Viruset orsakar en infektion som i de flesta fall läker ut med tiden. I vissa fall orsakar 

viruset gynekologiska cellförändringar på livmoderhalsen vilket kan ge upphov till 

livmoderhalscancer (Folkhälsomyndigheten 2016). Utvecklingen av sjukdomen går 

oftast långsamt och tar flera år (Bergman, Hont & Johansson 2013, 36). 

 

I syfte att minska insjuknandet är olika åtgärder vidtagna. En av dem är vaccination 

och i det Svenska barnvaccinationsprogrammet inkluderas vaccin mot två 

högriskvirus av HPV sedan år 2012 (Strander 2014, 195). Det är förutsagt att vaccin 

som finns tillgängliga kommer vara effektiva för motverkning av livmoderhalscancer 

(Pimenta et al. 2013; Strander 2014, 195). En annan åtgärd är screening vilket alla 

kvinnor i Sverige erbjuds sedan mitten av 1960-talet (Dillner 2000) och det är 

anledningen varför ett fåtal svenska kvinnor insjuknar i livmoderhalscancer 

(Rylander & Andersson 2015, 199; Vaccarella et al. 2014). Screening är en väsentlig 

insats för motverkning av förtidig död i livmoderhalscancer (Andrae et al. 2012; 

Siegel, Miller & Jemal 2016; Socialstyrelsen 2015) och att inte medverka i screening 

anses vara den främsta orsaken till dödlighet i livmoderhalscancer (Andrae et al. 

2008). En kombination av vaccin och deltagande i screening ger en ökad möjlighet 

till utrotning av sjukdomen i framtiden (Strander 2014, 195).  

 

Behandlingen vid livmoderhalscancer består av en kombination av olika 

behandlingar vilka är varierande beroende på sjukdomens stadium, kvinnans ålder 
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och allmäntillstånd. Behandlingen består huvudsakligen av kirurgi, cytostatika eller 

strålning (Benedet et al. 2003; Dahm Kähler 2015, 212; Quinn et al. 2006). I 

sjukdomens början utförs en kirurgisk hysterektomi vilket innebär borttagning av 

livmodern samt lymfkörtlar i bäckenet. Om kvinnan har en önskan att bli gravid och 

tumören är förhållandevis liten utförs en trakelektomi vilket är fertilitetsbevarande 

kirurgi där enbart livmoderhalsen tas bort (Bergman, Hont & Johansson 2013, 36). 

Det är nödvändigt med fertilitetsbevarande kirurgi eftersom det finns kvinnor som 

ännu inte fått barn när de drabbas av livmoderhalscancer (Dahm Kähler 2015, 213). 

Det finns en risk för prematur födsel vid graviditet efter fertilitetsbevarande kirurgi 

(Ishioka et al. 2007; Iwami et al. 2011; Kim et al. 2014; Takada et al. 2013). 

Cytostatika och strålning är behandlingsmetoder vid senare stadier av 

livmoderhalscancer vilket även kan ges efter operation med syfte att minska risken 

för återfall (Bergman, Hont & Johansson 2013, 36-37).  

 

Att drabbas av cancer 

Livsvärlden beskrivs enligt Bengtsson (2005, 48-50) som en verklighet där vi 

förbinder livet och världen runt omkring oss till en enhet. Den bygger på erfarenheter 

av verkligheten där livet utspelar sig. Dahlberg & Segesten (2010, 128) beskriver att 

det sättet vi ser och uppfattar oss själva, andra människor, allt runt omkring oss och 

hur vi interagerar med varandra kännetecknas som livsvärlden. Även fast livsvärlden 

utgör en värld med andra människor är den personlig och unik för varje individ. 

Tobin & Begley (2008) menar att människor som tar emot ett cancerbesked ställs in 

för en okänd framtid och tacklas med utmaningar för att kunna leva. Livsvärlden blir 

inte densamma och de får en förändrad självbild.  

 

Att drabbas av cancer kan medföra ett allvarligt hot mot både kvinnan själv och 

hennes familj. Många upplever krav på förändringar i livet, fruktan över att mista sin 

kvinnliga identitet och rädsla för att dö. Upplevelsen av att drabbas av cancer skiljer 

sig mellan kvinnor beroende av ålder och vilken fas i livet kvinnan befinner sig. Att 

operera bort ett organ som resulterar till svårigheter att bli gravid kan medföra en 

ytterligare belastning för kvinnor som ännu inte blivit mödrar. Cancer i underlivet 

och medförande förändringar kan innebära en förändrad självbild och 

konsekvenserna för sexuallivet efter behandling blir en viktig fråga i åtanke för 

sjuksköterskan (Jerpseth 2011, 38). Enligt Hammer, Mogensen & Hall (2009) medför 



 

 3 

gynekologiskt cancerbesked att kvinnor pendlar mellan hopp och hopplöshet samt 

positiva förväntningar på att bli botad och skrämmande känslor att sjukdomen tar 

över. Akyüs et al. (2008) skriver att kvinnor med gynekologisk cancer upplever det 

svårt, stressande och ångestfyllt när diagnosen ställs. 

 

Cancer i de kvinnliga könsorganen utgör ett hot mot kvinnans självbild. Många 

upplever förlusten av livmodern som en känsla av stympning och finner det svårt att 

acceptera sin kropp som inte är densamma (Sele 2003, 395). I en studie av Ekwall, 

Ternestedt & Sorbe (2003) berättar en kvinna att hon kände sig “död” inombords 

efter operationen och att hon inte uppskattade sin kropp. Sele (2003, 395) menar att 

kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer kan uppleva sig stigmatiserade på grund 

av att sjukdomen är kopplad till sexualvanor. 

 

När en kvinna drabbas av livmoderhalscancer förändras hela livsvärlden. Här har 

sjuksköterskan en viktig roll att stödja kvinnan i de motgångar hon möter. Enligt Sele 

(2003, 395) är det väsentligt att sjuksköterskan tar sig tid att prata om den 

förändrade självbilden och förändringar med kroppen som kan påverka sexualiteten. 

Jerpseth (2011, 38-39) skriver att den första tiden efter cancerdiagnos innebär chock 

och tvivel, därför är det viktigt att sjuksköterskan anpassar informationen till 

kvinnans behov. Vid cancer i underlivet ska omvårdnadsåtgärderna präglas av 

omsorg samt praktiskt, känslomässigt och socialt stöd. Sjuksköterskan bör utgå från 

varje enskild individs upplevelse av sin situation samt sträva efter att utföra vård som 

bygger på kvinnans specifika behov.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

livmoderhalscancer.  

 

METOD 

För att svara på studiens syfte har en litteraturstudie genomförts. Litteraturstudier är 

enligt Aveyard (2010, 6) viktiga för att söka och sammanfatta befintlig litteratur till 

det valda området. Det leder till en utveckling av nya insikter vilket enbart är möjligt 

när varje del av den relevanta informationen är sedd i en kontext.  
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Sökmetoder 

De vetenskapliga artiklarna söktes med hjälp av databaserna CINAHL och PubMed 

vilka innefattar artiklar inom området omvårdnad (Karlsson 2012, 97). Utifrån 

referenslistor har manuell sökning utförts. Enligt Willman et al. (2016, 88) ska 

sökningen kompletteras med artiklar från en manuell sökning för att finna fler 

relevanta artiklar.  

 

Söktermerna som har använts var: cervical cancer, quality of life, life experience*, 

living with, life, health och sexuality (se tabell 2, bilaga 1). Söktermerna har 

kombinerats i olika konstellationer med hjälp av booleska sökoperatorer. 

Beteckningarna AND och NOT användes för att begränsa sökningen, samt trunkering 

för att bredda sökningen. Enligt Östlundh (2012, 68-70) är syftet med operatorn 

AND att koppla två söktermer, operatorn NOT används för att avgränsa sökningen 

och trunkering för att erhålla ordets alla böjningsformer.   

 

Avgränsning i databassökningen var artiklar på engelskt språk, inte äldre än tio år, 

nursing journal samt peer reviewed. I databasen PubMed går det inte att välja peer 

reviewed, av denna anledning kontrollerades tidskriften i Ulrichsweb istället. Vid den 

manuella sökningen inkluderades även en dansk studie. Vetenskapligt material är 

enligt Östlundh (2012, 74) en färskvara samt att det är bra med språkavgränsningar 

för att sortera bort artiklar skrivna på ett språk som inte kan förstås. Olsson & 

Sörensen (2011, 73) menar att en artikel som är peer reviewed har granskats av 

personer som är insatta i ämnet och är i oberoende ställning till författaren.  

 

Urval 

Urvalet bestod av kvalitativa artiklar eftersom forskningsfrågan inriktar sig på att 

beskriva kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer. Kvalitativa 

forskningsmetoder har syftet att gestalta något samt söka beskrivningar av fenomen, 

händelser eller sammanhang (Olsson & Sörensen 2011, 131). Inklusions- och 

exklusionskriterier är bra för att finna artiklar som svarar på syftet (Haber 2010, 

222). Inklusionskriterierna innefattade att artiklarnas deltagare var kvinnor i alla 

åldrar med diagnosen livmoderhalscancer, skrivna på engelskt språk och erhöll hög 
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eller medelhög kvalitet efter kvalitetsgranskning. Artiklarna som valdes skulle även 

svara mot syftet, det vill säga att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

livmoderhalscancer. Exklusionskriterierna var artiklar med kvantitativ utformning 

och artiklar med låg kvalitet efter kvalitetsgranskningen.  

 

En bra fungerande sökstrategi till en litteraturstudie fångar in många studier som 

passar till området (Rosén 2012, 436). Urvalsförfarandet gjordes genom olika steg (se 

tabell 2, bilaga 1). Utifrån titel plockades artiklar som svarade mot syftet ut. Artiklar 

utan betydelse för syftet sorterades bort utifrån läsning av abstraktet. De framtagna 

artiklarna grovsållades utifrån abstrakt och laddades ner i fulltext för läsning av hela 

artikeln. Nio utvalda artiklar som svarade på syftet kvalitetsgranskades utifrån SBU 

(2014a) “Mall för kvalitetsgranskning för kvalitativ forskningsmetodik: 

patientupplevelser” (se bilaga 3). Granskningen utgick från flera frågor där studien 

bedömdes vara av låg, medelhög eller hög kvalité (SBU 2014b, 15). Det är fördelaktigt 

att använda en granskningsmall eftersom det är svårt att värdera en artikels kvalitet 

(Aveyard 2010, 110-111). För att öka trovärdigheten gjordes kvalitetsgranskningen var 

för sig för att sedan enas om vilken kvalitet artiklarna erhöll (Willman et al. 2016, 91). 

För att uppnå en hög kvalitet på litteraturstudien valdes enbart artiklar av hög och 

medelhög kvalitet.   

 

Analys 

Under analysarbetet användes en metod av Friberg (2012a, 127-129) vilket innebär 

att likvärdiga resultat i de olika artiklarna bildar en helhet. Inledningsvis lästes 

artiklarna ett flertal gånger var för sig för att skapa en uppfattning om innehållet. Det 

som var framträdande i resultatet diskuterades tillsammans och valdes ut i 

förhållande till studiens syfte. Om tolkningen av artiklarna medförde osäkerhet 

diskuterades detta tillsammans för att erhålla den rätta innebörden. 

Sammanställningen av artiklarnas resultat gjordes på ett separat dokument för att 

skapa en helhetssyn över det som skulle analyseras. Identifiering av likvärdiga 

resultat gjordes genom färgkodning och därefter sammanställdes och strukturerades 

texten till subkategorier och kategorier (se tabell 1). Resultatet skrevs tillsammans på 

ett lättläst och begripligt sätt utifrån subkategorier som utformats. En artikelöversikt 

utformades för att sammanfatta artiklarna på ett överskådligt sätt (se tabell 3, bilaga 

2).  
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Forskningsetik 

Med patientens värdighet och integritet i åtanke användes artiklar som granskats av 

en etisk kommitté och om det saknades kontrollerades det att tidskrifterna erhöll 

riktlinjer angående etik. Etiska överväganden bör enligt Forsberg & Wengström 

(2016, 59) utföras innan examensarbetet påbörjas och det är viktigt att kontrollera 

om artiklarna blivit granskade av en etisk kommitté. Wallengren & Henricson (2012, 

492-493) påpekar att om etiskt godkännande saknas kan tidskriften inneha regler 

gällande etik vid publicering. Helsingforsdeklarationen (2013) innehåller etiska 

riktlinjer för forskning på människor och ses som en etisk grund för forskning inom 

medicin och vård. Även fast det främsta syftet med forskning är att generera nya 

kunskaper får det aldrig företräda rättigheterna hos enskilda människor som deltar i 

forskning. 

 

Artiklarna i litteraturstudien presenterades noggrant och reflektioner kring den egna 

förförståelsen var genomgående under arbetet. Forsberg & Wengström (2016, 59-60) 

menar att god forskningsetik bygger på tydlig analys av data som inte förvränger 

tolkningen samt att alla artiklar som ingår i litteraturstudien ska redovisas. Det är av 

stor vikt att inte enbart välja artiklar som stöder ens egna åsikter eller intressen.  

 

RESULTAT 

Analysen resulterade i tre kategorier och nio subkategorier (se tabell 1). Dessa 

beskriver på olika sätt kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer. 
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Tabell 1. Översikt av kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Förändrad kvinnlighet och 

sexualitet 

 Fysiska biverkningar påverkar sexualiteten 

 Oro inför samlag 

 Bli gravid är inte längre en självklar 

möjlighet 

 Kvinnliga identiteten hotas 

Livet förändras vid 

livmoderhalscancer 

 Ställas inför motgångar 

 Hantera påfrestande situationer 

 Nytt perspektiv på livet 

Känna stöd från omgivningen  Stöd från familj och vänner 

 Behov av individuellt anpassad information 

 

Förändrad kvinnlighet och sexualitet 

Fysiska biverkningar påverkar sexualiteten 

Till följd av behandling mot livmoderhalscancer upplevde kvinnorna fysiska 

biverkningar vilket medförde förändringar i underlivet som påverkade sexualiteten 

på kort och lång sikt (Afiyanti & Milanti 2013; Bilodeau & Bouchard 2011; Burns et al. 

2007; Clemmens et al. 2008; Hunter 2014; Lloyd et al. 2014; Zeng, Li & Loke 2011). 

Många kvinnor fick blödningar och flytningar i samband med eller efter samlag 

(Afiyanti & Milanti 2013; Bilodeau & Bouchard 2011). Smärta uppkom vid samlag 

vilket relaterades till vaginal torrhet på grund av behandling (Afiyanti & Milanti 2013; 

Bilodeau & Bouchard 2011; Zeng, Li & Loke 2011). I en studie av Hunter (2014) fick 

kvinnorna biverkningar som diarré, förstoppning, urinläckage, förkortad vagina och 

ärrbildning i underlivet. De fysiska förändringarna påverkade sexuell lust, 

upphetsning och förmåga till orgasm.  

 

Oro inför samlag 

Behandlingen för livmoderhalscancer skapade oro inför samlag eftersom det fanns en 

rädsla för återfall i sjukdomen eller att det skulle skada underlivet (Afiyanti & Milanti 
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2013; Burns et al. 2007; Komatsu et al. 2014). Det kan finnas kulturella skillnader 

angående hur sexualiteten yttrar sig. I en Indonesisk studie av Afiyanti & Milanti 

(2013) framkom det att kvinnorna inte ville genomföra samlag på grund av oro för 

smärta, blödning och att cancern skulle komma tillbaka. De upplevde sig tvingade 

och fann det svårt att finna anledning att avstå från samlag med sin partner. Samlag 

utfördes enbart för att uppfylla sin äktenskapliga plikt som hustru och ur en religiös 

synvinkel var kvinnorna rädda för synd om de inte uppfyllde partnerns sexuella 

behov. Det fanns en rädsla att partnern skulle lämna dem för en annan kvinna. 

 

Bli gravid är inte längre en självklar möjlighet 

Kvinnorna som genomgått strålbehandling eller borttagning av äggstockarna 

försattes i förtidigt klimakterium vilket berövade dem möjligheten att bli gravida 

(Hunter 2014; Zeng, Li & Loke 2011). Ängslighet uppkom över att eventuellt behöva 

operera bort livmodern viket medförde medvetenhet om deras dödlighet och 

infertilitet. Fertilitetsbevarande kirurgi ansågs därför betydelsefullt eftersom 

möjligheten att bli gravid fanns kvar (Komatsu et al. 2014). Erbjudande om 

fertilitetsbevarande kirurgi medförde att kvinnor som inte planerat att bli gravida 

blev stressade inför tanken att åldern påverkar förmågan till graviditet och få friska 

barn (Lloyd et al. 2014).   

 

Olika känslor uppkom över riskerna som en eventuell graviditet kunde medföra till 

följd av fertilitetsbevarande kirurgi (Komatsu et al. 2014; Lloyd et al. 2014). Enligt 

Komatsu et al. (2014) valde många bort att skaffa barn trots fertilitetsbevarande 

kirurgi på grund av rädsla för att barnet skulle få en funktionsnedsättning. Det fanns 

även kvinnor som vittnade om en starkare beslutsamhet inför att skaffa barn. Inför 

graviditet upplevde vissa kvinnor enligt Lloyd et al. (2014) sig lugna, några 

accepterade riskerna det medförde och upplevde glädje. Andra kvinnor beskrev att 

det upplevdes svårt att knyta an till barnet under graviditeten på grund av rädsla för 

missfall.  

 

Kvinnliga identiteten hotas  

Att berövas möjligheten till graviditet efter borttagande av livmodern medförde en 

upplevelse av förlorad kvinnlighet (Afiyanti & Milanti 2013; Komatsu et al. 2014). Det 

fanns en uppfattning om att andra människor trodde att kvinnligheten gick förlorad 



 

 9 

vid livmoderhalscancer vilket upplevdes som att kvinnligheten blev ifrågasatt. Det 

medförde en känsla av existentiell ensamhet trots stöd från anhöriga (Seibæk & 

Hounsgaard 2006). I en Japansk studie av Komatsu et al. (2014) upplevde kvinnorna 

att livmoderhalscancern hotade deras kvinnliga identitet eftersom kulturella aspekter 

och stereotypa könsroller rubbades med diagnosen. En kvinna uttryckte oro över att 

inte uppfylla samhällets förväntningar. Enligt Seibæk & Hounsgaard (2006) var det 

viktigt att uppleva kvinnlighet under sjukdomen.   

 

Livet förändras vid livmoderhalscancer 

Ställas inför motgångar 

Det fanns förväntningar att sexuella symtom skulle förbättras vid behandling men 

försämring av symtomen väckte känslor som sorg, ilska och skuld (Hunter 2014). I en 

studie av Clemmens et al. (2008) förväntade sig kvinnorna att kunna återgå till sina 

liv snabbare än väntat och var inte beredda på långsiktiga effekter som störde 

aktiviteter i det dagliga livet. Biverkningarna medförde enligt Lloyd et al. (2014) att 

kvinnorna kände sig hämmade eftersom de inte kunde planera in aktiviteter som de 

önskade. Några uttryckte enligt Clemmens et al. (2008) att de gått vidare från 

sjukdomen efter 9-24 år sedan diagnosen ställdes. Vissa kvinnor med långsiktiga 

biverkningar upplevde sjukdomsperioden som en vidrig tid i deras liv som de lämnat 

bakom sig. Andra kvinnor funderade på vad som gått förlorat och kände ingen ny 

uppskattning av livet.  

 

Hantera påfrestande situationer 

Flera kvinnor upplevde vilja och styrka till återhämtning och det ansågs viktigt att 

själva vara delaktiga för att bevara sin fysiska och psykiska hälsa. Återhämtning efter 

cancern var en individuell process där betydelsen av mod och självkänsla ansågs vara 

viktiga resurser (Seibæk & Hounsgaard 2006). Kvinnorna fann individuella strategier 

för att hantera sjukdomen (Clemmens et al. 2008; Seibæk & Hounsgaard 2006). 

Meditation, träning, humor och bön upplevdes vara effektiva metoder för att avleda 

tankarna från sjukdomen. Att dra sig tillbaka från umgänge och hålla tankarna för sig 

själva var andra strategier som användes (Clemmens et al. 2008). Stöttning 

upplevdes genom att delta i forum på internet, där erfarenheter delades med kvinnor 

i samma situation (Lloyd et al. 2014).  
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Nytt perspektiv på livet 

Kvinnor upplevde positiva erfarenheter och omvärderade sina liv efter cancern 

(Bilodeau & Bouchard 2011; Clemmens et al. 2008; Zeng, Li & Loke 2011). 

Erfarenheter från livmoderhalscancer och dess behandlingar gjorde kvinnorna till 

starkare individer (Clemmens et al. 2008). Många upplevde en bättre relation med 

familjen (Lloyd et al. 2014; Zeng, Li & Loke 2011) och att livmoderhalscancern varit 

ett uppvaknande eller en andra chans på livet (Clemmens et al. 2008). En av 

kvinnorna beskrev sin cancer likt en pånyttfödelse vilket fick henne att prioritera tid 

med familjen (Bilodeau & Bouchard 2011). Cancern gjorde dem känsliga till det som 

ansågs viktigt i livet (Clemmens et al. 2008) som familjen och vännerna (Lloyd et al. 

2014). Enligt Bilodeau & Bouchard (2011) förändrades hela livsvärlden när cancern 

drabbade kvinnorna och de uppfattade livet annorlunda. Efter diagnosen fokuserade 

kvinnorna på sig själva, sina egna behov och omvärderade sina prioriteringar i livet. 

En positiv förändring var att kvinnorna inte ödslade tid på oviktiga prioriteringar 

utan istället njöt av livet. 

 

Känna stöd från omgivningen 

Stöd från familj och vänner 

Kvinnorna upplevde det viktigt att vara omgiven av människor som förmedlade 

positiv energi (Clemmens et al. 2008). En viktig resurs för att bemästra 

sjukdomsperioden var stöd från familj och vänner (Clemmens et al. 2008; Lloyd et al. 

2014; Seibæk & Hounsgaard 2006; Zeng, Li & Loke 2011). I en studie av Lloyd et al. 

(2014) upplevde vissa kvinnor att det sociala stödet från familj och vänner var av 

negativ inverkan. En av kvinnornas partner fann det svårt att acceptera sjukdomen. 

Kvinnor upplever enligt Seibæk & Hounsgaard (2006) det olika om relationen med 

partnern varit stöttande eller inte. Det fanns en upplevelse av förbättrad hälsa under 

sjukdomstiden vid umgänge med vänner, partner och familj.  

 

Behov av individuellt anpassad information 

Tillhandahavandet av information angående livmoderhalscancer och dess 

biverkningar upplevdes bristfälligt (Burns et al. 2007; Hunter 2014; Lloyd et al. 
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2014). Några kvinnor önskade tillgång till utökad rådgivning angående sjukdomen 

samt information om chanser till överlevnad. Kvinnor som blivit gravida efter 

behandlingen efterfrågade information om graviditet relaterat till fertilitetsbevarande 

kirurgi. De önskade även att ta del av andra kvinnors erfarenheter som varit med om 

liknande upplevelser (Lloyd et al. 2014). Möjligheten att samtala om biverkningar 

som påverkat sexualiteten ansågs vara bristfälligt (Burns et al. 2007; Hunter 2014) 

eftersom sjuksköterskor sällan samtalade om sexuella problem som var till hjälp 

(Hunter 2014). Enligt Clemmens et al. (2008) framkom en önskan om att 

sjuksköterskor bör vara mer sympatiska att ge information som medför det lättare att 

handskas med cancern och biverkningarna.  

 

Det fanns individuella uppfattningar av att befinna sig i en sjukhusmiljö när 

information om livmoderhalscancer gavs eftersom det påverkade tillhandahållandet 

av informationen (Burns et al. 2007; Seibæk & Hounsgaard 2006). Tidsbrist 

upplevdes under samtalen vilket gjorde att kvinnorna inte kunde diskutera det som 

önskades. Informationen som gavs till kvinnorna var inte anpassad till tid och rum 

(Burns et al. 2007). Sjukhusvistelsen ansågs betydande för att förstå sjukdomen och 

det upplevdes positivt med möjlighet att samtala med en sjuksköterska (Seibæk & 

Hounsgaard 2006).  

 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

livmoderhalscancer. Resultatet presenterades i tre kategorier med tillhörande 

subkategorier. Kategorierna var: Förändrad kvinnlighet och sexualitet, livet förändras 

vid livmoderhalscancer och känna stöd från omgivningen.  

 

Resultatdiskussion 

Bergmark, Åvall Lundqvist & Steinbeck (2000) beskriver att många kvinnor som 

genomgått behandling för livmoderhalscancer upplever att biverkningar i stor 

utsträckning påverkar sexuallivet till det sämre. Det är svårare för kvinnor att känna 

njutning vid samlag eftersom smärta och blödning uppstår och vaginans anatomiska 

förändringar medför svårigheter till orgasm. I litteraturstudiens resultat framkom det 

att kvinnorna kände oro inför samlag relaterat till rädsla för biverkningar eller att 
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cancern skulle komma tillbaka. Detta kan bekräftas från andra studier där kvinnor 

upplever rädsla inför samlag efter livmoderhalscancer (Carter et al. 2008; Cull et al. 

1993). I litteraturstudiens resultat lyfts specifikt fram en studie baserad på kvinnor 

som lever i Indonesien. De utförde samlag med sina makar för att uppfylla sin 

äktenskapliga plikt trots oro och rädsla. Det finns enligt Khoo (2009) kulturella 

skillnader som påverkar kvinnors sexualitet efter cancer. Hulter (2014, 583-584) 

beskriver sexualiteten som ett mångdimensionellt begrepp där olika faktorer 

påverkar som till exempel kultur, religiös uppfattning eller ekonomisk förutsättning. 

World Health Organization (2010) menar att sexualiteten är en central roll av att vara 

en människa vilket innefattar kön, identitet och roller, njutning och intimitet. 

Sexualiteten influeras av interaktioner av biologiska, psykosociala, politiska och 

historiska faktorer. Khoo (2009) skriver att sjuksköterskan bör vara lyhörd inför 

psykosexuella uttryck och behov ifrån kvinnor diagnostiserade med cancer. Enligt 

Saunamäki, Andersson & Engström (2010) förstår majoriteten av sjuksköterskor hur 

sjukdom och behandlingar kan påverka människors sexualitet och de är eniga att det 

finns ett ansvar att uppmuntra till samtal om sexuella problem. Trots detta tog sig 

många inte tiden eller kände sig obekväma att samtala om sexuella problem. Det 

framkom att äldre sjuksköterskor och vidareutbildade sjuksköterskor kände sig mer 

bekväma att diskutera sexualitet med patienter.  

 

Stets & Burke (2000) beskriver identitetsteori som att vara en roll eller en person. 

Enligt Ternestedt & Norberg (2014, 41) präglas identiteten av den kultur vi lever i. 

Det kan handla om sätter vi ser på oss själva som till exempel kvinna eller man. 

Identitet kan ses från tre olika perspektiv. På ett globalt perspektiv kan människan 

vidga sina vyer och upptäcka nya möjligheter, men det kan även skapa en otrygghet 

eftersom tillvaron kan vara främmande eller motsägelsefull. Söka trygghet i det lokala 

är en reaktion för att konstruera sin identitet. Resultatet i litteraturstudien visar att 

den kvinnliga identiteten hotades eller förlorades till följd av livmoderhalscancer. Att 

fråntas möjligheten att kunna bli gravid efter borttagande av livmodern medförde 

upplevelse av förlorad kvinnlighet. Det styrks av Widge (2005) som beskriver att 

kvinnor upplever att infertilitet kan resultera till identitetskris, sänkt självkänsla, 

känsla av maktlöshet och skuldkänslor. Moderskapet ansågs vara värdefullt och 

barnlöshet ansågs vara ett misslyckande.  
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Lidande är enligt Eriksson (1994, 30) förknippat med oro, ångest och rädsla. 

Upplevelsen av ångest är en otydlig känsla som kan övergå till olidlighet. När 

människan förstår sin ångest innebär detta att gå in i lidandet. I litteraturstudiens 

resultat framkom det att kvinnor upplever rädsla inför framtida graviditet på grund 

av oro för komplikationer angående barnet eller graviditeten. I liknande studier av 

Carter et al. (2010; 2011) framkommer det även oro inför graviditet hos kvinnor som 

behandlas för livmoderhalscancer. Litteraturstudien visar att kvinnor använder sig av 

individuella bemästringsstrategier för att klara av situationen, ett exempel är att de 

inte vågar knyta an till sitt barn under graviditeten. Enligt Folkman & Lazarus (1980) 

och Lazarus & Folkman (1984, 150-154) använder sig människan av olika strategier 

för att bemästra, tolerera, reducera eller minimera problem och situationer. En 

bemästringsstrategi kan avse en specifik ansträngning vilket yttrar sig 

beteendemässigt eller psykologiskt. De beskriver emotionellt fokuserad bemästring 

som ansträngningar för att minimera emotionellt, stressande eller hot om skadliga 

konsekvenserna av en händelse. Benner & Wrubel (1989, 1-4, 119-131) beskriver en 

teori där människans liv tolkas i olika situationer genom livet. I takt med att 

människan åldras kommer hon att ställas inför nya situationer beroende vilken fas i 

livet hon befinner sig. En fas som genomgås i människans liv är familjelivet där 

föräldraskap är en central del. Genom omvårdnad kan sjuksköterskan hjälpa 

personen att bemästra en svår situation i livet. Relationen bör präglas av omsorg 

vilket skapar tillit till sjuksköterskan och underlättar för att kunna ta emot hjälp.  

 

I litteraturstudiens resultat presenterades det att kvinnor som lever med 

livmoderhalscancer upplever det betydelsefullt med stöd från vänner och familj. 

Enligt Ding, Hu & Hallberg (2015) är andra kvinnor med livmoderhalscancer ett 

viktigt socialt stöd. Att dela lidande och kamp tillsammans medför ett bättre mående 

och det är uppmuntrande att se andra individer besegra cancern. Elmir et al. (2010) 

skriver att kvinnor dessutom finner stöd utifrån sin egen styrka. En strategi att finna 

sin styrka är tron att det går att bemästra sin sjukdom och överleva.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar även att det fanns en negativ inverkan av stöd från 

familj och vänner. Ett exempel var att en av kvinnornas partner fann det svårt att 

acceptera sjukdomen. Iranmanesh et al. (2009) skriver att cancer påverkar hela 

familjens psykosociala mående. Enligt Ashing-Giwa et al. (2004) är det viktigt med 
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stöd från familjen men det är värdefullt att balansera det med självständighet i 

sjukdomen. Stöd kan se olika ut beroende på kultur, religion och ekonomiska 

förutsättningar (Chan et al. 2001; Maree, Mosalo & Wright 2013). Författarna 

resonerar att det är viktigt att sjuksköterskan bör anpassa stödet till varje enskild 

individ och vara lyhörd inför individuella aspekter och önskemål.  

 

Enligt Liu, Mok & Wong (2006) upplever människor som drabbats av cancer stress 

inför att leva med en livshotande sjukdom. Deras psykosociala behov blir 

tillfredsställt när sjuksköterskor förstår deras frustration och erbjuder dem socialt 

stöd. Sjuksköterskor bör vara känsliga och lyhörda för sårbarhet, förstående till 

behov och medkännande till lidande. Att erbjuda uppmuntran, förmedla hopp och 

förtroende uppskattas av personer med cancer. Travelbee (1971, 95-96) beskriver sin 

teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. Två av delarna i teorin handlar 

om mänskliga relationer samt kommunikation. Ett av sjuksköterskans viktigaste 

redskap är kommunikation vilket är en viktig förutsättning för att kunna uppnå målet 

med omvårdnaden, nämligen att hjälpa människor som är sjuka att övervinna 

lidande samt att finna mening i sin erfarenhet. Sjuksköterskan använder sig av 

kommunikation för att etablera en mellanmänsklig relation och tillgodose behov hos 

den sjuke människan.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att kvinnorna upplevde bristande 

information angående livmoderhalscancer och dess biverkningar relaterat till 

behandling. Kvinnorna önskade främst att erhålla information om biverkningar som 

påverkar sexualiteten. Corney et al. (1992), Ekwall, Ternestedt & Sorbe (2003) och 

McCallum et al. (2014) beskriver ett behov av ytterligare information hos kvinnor 

som genomgått behandling vid gynekologisk cancer. Corney et al. (1992) framför att 

det fanns en önskan om mer information gällande sexuella biverkningar efter 

kirurgisk behandling. Det fanns även en önskan om att respektive partner skulle 

tillhandahållas information om biverkningar som påverkar sexualiteten. Noh et al. 

(2009) har undersökt efterfrågan av information hos kvinnor med 

livmoderhalscancer. Resultatet visade att förmågan att ta till sig och uppskatta 

information var individuellt. Yngre kvinnor föredrog häften och broschyrer, medan 

äldre kvinnor föredrog information från tv och radio. Media anses enligt Ideström et 

al. (2006) vara en källa till information, dock finns en rädsla hos kvinnor med 
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livmoderhalscancer att missförstånd ska uppstå om det är den enda 

informationskällan som erbjuds. I en studie av Kvåle & Bondevik (2008) uppgav 

patienter att god information var en viktig aspekt vid omvårdnad och att 

vårdpersonal alltid ska vara ärliga. Liu, Mok & Wong (2006) skriver att information 

inför en behandling hjälpte kvinnorna att förbereda sig mentalt på eventuella 

biverkningar. Eriksson (1994, 97) beskriver en teori om vårdlidande. Vårdlidande 

kan uppstå när patienter upplever otillräcklig information. Lidande kan förstås som 

en inre upplevelse som hotar hela människans existens och lidandet uppstår i olika 

former beroende på livssituationen.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnorna upplevde olika känslor av att infinna 

sig i en sjukhusmiljö när information gavs. En negativ aspekt var att informationen 

inte var anpassad till tid och rum. Det ansågs positivt att vara i en sjukhusmiljö när 

information gavs eftersom det underlättade förståelsen. En optimal vårdmiljö där 

information ges bör enligt Tingström (2014, 608) signalera trygghet och lugn att 

inget kan avbryta. Om omgivningen inte är lugn bör sjuksköterskan sträva efter att 

inte låta sig störas av något. Caspari, Eriksson & Nåden (2011) menar att estetiken i 

en sjukhusmiljö har en avgörande roll för att människor som vistas där ska vara 

välmående. Ulrich (2006) är grundare till teorin evidensbaserad design i vårdmiljö 

som syftar till att vårdmiljön är starkt kopplad till hur livskvalitén är bland personer 

som vistas i en sjukhusmiljö. En väl planerad vårdmiljö kan vara ett enskilt rum som 

bidrar till att privatliv och sekretess bevaras eller lämplig ljussättning som stärker 

välbefinnandet och minskar depression. Enligt Ebrahimi, Mardomi & Hassanpour 

Rahimabad (2013) finns det en liten respekt för patienters privatliv och en ignorans 

för olika personliga behov när det kommer till hur vårdmiljön utformas.  

 

Betydelse för omvårdnad 

Litteraturstudien visar att kvinnor med livmoderhalscancer behöver individanpassad 

information om livmoderhalscancer och dess biverkningar. Det finns en oro hos 

kvinnor över att genomföra samlag på grund av underliggande rädsla för 

biverkningar eller att cancern ska komma tillbaka. Litteraturstudiens resultat tyder 

på att kvinnorna fått bristande information dels om livmoderhalscancer och sexuell 

aktivitet. Dahlberg & Segesten (2010, 108-111) menar att patienten är i 

beroendeställning till sjuksköterskan som har till uppgift att stödja och hjälpa utifrån 
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situationen. Det är viktigt att se individen ur ett helhetsperspektiv och vara medveten 

om personens sårbarhet. Sjuksköterskor har enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) ett ansvar att personer får individanpassad information som är en grund till 

samtycke och en god vård. 

 

Sjuksköterskor behöver kunskap för att kunna utföra god vård till varje enskild 

individ. Ett viktigt kunskapsområde inom omvårdnad är vårdvetenskap. Det är 

vetskapen om människan i förhållande till hälsa, lidande och vårdande. Det är 

väsentligt att se människan ur en helhetssyn (Ekebergh 2015, 16). Denna 

litteraturstudie kommer ge kunskap till sjuksköterskor om kvinnors upplevelser av 

att leva med livmoderhalscancer. Det är av stor betydelse för omvårdnaden eftersom 

information leder till trygghet. Svensk sjuksköterskeförening (2010) framför att en 

målsättning för omvårdnaden är att varje individ ska känna trygghet och respekt 

genom ett balanserat maktförhållande mellan sjuksköterskan och patienten. 

 

Metoddiskussion 

Innebörden av att göra en litteraturöversikt är att skapa sig en överblick över 

kunskapsläget inom ett omvårdnadsrelaterat område (Friberg 2012b, 133). Med 

hänsyn till detta valdes en litteraturstudie som metod eftersom det redan fanns 

tillräckligt med forskning kring det valda ämnet. Det var relevant att de utvalda 

artiklarna baserades på kvalitativ forskningsmetodik eftersom syftet med studien var 

att beskriva upplevelser. Olsson & Sörensen (2011, 131-132) beskriver att kvalitativa 

forskningsmetoder har syftet att gestalta något samt att söka beskrivningar av 

fenomen, händelser eller sammanhang. Enligt Santamäki Fischer (2010, 42) används 

intervjuer som är berättande i omvårdnadsforskning. Berättelser från intervjuer 

samlas in angående upplevelser, känslor och tankar kring ett fenomen. Genom 

berättelser erhålls djupare förståelse av den levda erfarenheten. De utvalda artiklarna 

i denna litteraturstudie hade intervjuer som datainsamlingsmetod, vilket är lämpligt 

eftersom det svarar till litteraturstudiens syfte. Noggrannhet eftersträvades vid val av 

artiklarna, där endast de som svarade mot syftet togs med i resultatet.  

 

CINAHL och PubMed har använts i litteraturstudien eftersom artiklar från dessa 

databaser innefattar området omvårdnad (Karlsson 2012, 97; Willman et al. 2016, 

80-81). För att uppnå mättnad gjordes manuell sökning via läroböcker, tidskrifter 
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och referenslistor (Willman et al. 2016, 88). De använda sökorden var noggrant 

utvalda och svarade på syftet (Henricson 2012, 473). För att avgränsa sökningen har 

boolesk söklogik används (Östlundh 2012, 69-70) samt avgränsning på de tio senaste 

åren och engelskt språk. Trots avgränsningarna har antalet sökträffar varit högt, 

vilket kan relateras till litteraturstudiens breda syfte. Av denna anledning har 

sökningen av artiklar tagit lång tid vilket är fördelaktigt eftersom området nu är 

grundligt genomsökt efter artiklar som svarar på syftet.  

 

Det Svenska samhället är mångkulturellt och av denna anledning gjordes inga 

avgränsningar till specifika länder vid artikelsökningen. De valda artiklarna har en 

bred geografisk spridning och de är genomförda i sammanlagt sju olika länder med 

olika kulturer. Kvinnorna i de olika länderna erhöll varierande förutsättningar att 

leva ett friskt liv. Överförbarheten är stor eftersom det finns en möjlighet att 

applicera resultatet i den kliniska vardagen. Enligt Henricson (2012, 475) är det 

avsevärt att diskutera vilka länder artiklarna är genomförda för att kunna överföra till 

olika kontexter.  

 

Sökningen resulterade i nio artiklar som svarar till litteraturstudiens syfte. 

Kvalitetsgranskning utfördes enskilt av samtliga artiklar för att sedan jämföra 

granskningarna i enlighet med SBU (2014a). Av de nio utvalda artiklarna bedömdes 

åtta artiklar vara av hög kvalitet och enbart en artikel av medelhög kvalitet. Artikeln 

med medelhög kvalitet togs ändå med eftersom den passade in i studien och svarade 

på syftet. Trovärdigheten ökar om kvalitetsgranskningen av artiklarna granskas av 

båda parter för att sedan jämföras mellan (Henricson 2012, 473-474). Samma 

artiklar påträffades under olika sökningar, vilket är fördelaktigt eftersom området nu 

är väl genomsökt. Till en början inkluderades 13 artiklar men efter bearbetning 

beslutades att exkludera fyra artiklar eftersom syftet inte besvarades helt. Denna del 

kan ses som en svaghet eftersom det var första gången författarna genomförde en 

litteraturstudie. Det upplevdes svårt att veta vad som svarade till syftet eftersom 

upplevelser är ett omfattande begrepp. Med hänsyn till detta hade ett mer avgränsat 

syfte varit fördelaktigt.  

 

Delaktighet eftersträvades i samtliga moment för att öka litteraturstudiens 

trovärdighet. Trovärdighet betyder giltighet och innebär hur mycket fenomenet har 

blivit undersökt (Rosenqvist & Andrén 2006, 67). Vid analysen lästes först artiklarna 
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enskilt för att skapa sig en egen uppfattning därefter sammanställdes och 

diskuterades fynden tillsammans. Det som svarade på syftet ordnades under 

subkategorier och kategorier genom färgkodning. För att uppnå tillförlitlighet är det 

enligt Wibeck (2012, 204) väsentligt med en strukturerad analysprocess. Friberg 

(2012a, 127) beskriver analysarbetet som en rörelse utifrån en helhet till delar, för att 

sedan skapa en ny helhet. I enighet med Lundman & Hällgren Graneheim (2012, 198) 

ökades trovärdigheten i litteraturstudien genom att en person som är insatt i ämnet 

granskat resultatet. 

 

Forskningsetisk diskussion  

Av de nio ingående artiklarna i litteraturstudien är det en artikel som inte blivit 

godkänd av en etisk kommitté. Artikeln användes ändå i resultatet eftersom 

tidskriften erhöll etiska krav för publicering. Kvinnorna som deltagit i studierna 

gjorde det av egen vilja och det framkommer i majoriteten av artiklarna att de lämnat 

sitt godkännande skriftligt samt fått information angående studien. 

Helsingforsdeklarationen (2013) påpekar att forskaren har ett ansvar att individer 

som deltar i forskningsprojekt får individuellt anpassad information. Vid 

säkerställande att personer förstått den givna informationen måste forskaren erhålla 

ett frivilligt godkännande att personen vill delta. Godkännandet ska helst vara 

skriftligt och om det inte är genomförbart måste det finnas dokumenterat på annat 

håll samt vittnen till godkännandet. 

 

Förförståelse beskrivs som den kännedom forskaren besitter om forskningens 

område och det är väsentligt att fundera över och ta ställning till sin egen 

förförståelse (Forsberg & Wengström 2016, 40-41). Förkunskaper inom ämnet 

livmoderhalscancer var begränsat vilket resulterade i att förförståelsen hade liten 

inverkan på resultatet. Det fanns en genomgående medvetenhet om att förförståelsen 

undermedvetet kunde påverka resultatet. Därför lästes artiklarna ett flertal gånger 

och noggrannhet eftersträvades vid översättningen för att motverka den egna 

förförståelsens påverkan av resultatets sanna innebörd. 
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Konklusion 

Litteraturstudien visar att upplevelsen av att leva med livmoderhalscancer har många 

dimensioner. Den kvinnliga identiteten och sexualiteten förändrades till följd av 

behandlingen vilket medförde en negativ inverkan på kvinnornas välmående. 

Behandlingen resulterade att graviditet inte längre var en självklar möjlighet och det 

väckte känslor som oro och rädsla. Även fast livmoderhalscancer medförde 

motgångar blev flertalet kvinnor stärkta av erfarenheten. De fick ett nytt perspektiv 

på livet och förbättrad relation med familjen. Stöd från familj och vänner ansågs vara 

en betydelsefull resurs i kampen för att övervinna cancern. I resultatet framkom det 

även att kvinnorna upplevde bristande information angående sjukdom, behandling 

och biverkningar. Detta visar på betydelsen av att sjuksköterskan ger information 

som kvinnan behöver för att klara av påfrestningarna vid livmoderhalscancer. 

Eftersom varje kvinna är unik är det av stor betydelse att sjuksköterskan eftersträvar 

att individanpassa informationen för att ge den optimala omvårdnaden. Med hänsyn 

till detta skulle det vara intressant med en jämförande studie om upplevelser skiljer 

sig mellan äldre och yngre kvinnor som lever med livmoderhalscancer. Denna 

information kan ge sjuksköterskor konkreta exempel på vilket stöd kvinnor i olika 

åldrar är i behov av. Det behövs även mer forskning om upplevelser från kvinnor i 

Sverige som lever med livmoderhalscancer eftersom det är angeläget med förståelse 

hur fenomenet förhåller sig i en svensk kontext.
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** Urval av artiklar efter läsning av abstrakt: Abstrakt stämmer överens med syftet 

*** Urval av artiklar efter läsning av hela artikeln 

**** Utvalda artiklar efter kvalitetsgranskning som ingår i resultatet  



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.  

 

År 
Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2013 

Afiyanti, Y. 

Milanti, A. 

Indonesien 

 

“Physical 

sexual and 

intimate 

relationship 

concerns 

among 

Indonesian 

cervical 

cancer 

survivors: 

A 

phenomeno

logical 

study” 

 

Undersöka 

fysiska sexuella 

problem och dess 

inverkan på 

intima relationer 

hos kvinnor som 

överlevt 

livmoderhalscanc

er i Indonesien. 

13 kvinnor mellan 38-48 år 

som avslutat 

strålningsbehandling till 

följd livmoderhalscancer 

deltog i studien. Kvinnorna 

valdes ut genom ett 

ändamålsenligt urval. 

Studien genomfördes 

under uppföljningsvård 

efter avslutad 

strålbehandling. 

Inklusionskriterier: kunna 

förstå och prata 

indonesiskt språk, gift, 

överlevt 

livmoderhalscancer mer än 

ett år, ingen annan 

cancersjukdom eller 

psykisk sjukdom. 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv 

fenomenologisk ansats. 

Narrativa djupintervjuer 

som spelades in och 

varade i cirka 100 

minuter. Data 

analyserades med hjälp 

av tematisk analys. 

Etiskt godkänd. 

 

Två huvudteman och fem 

underteman 

presenterades. Första 

temat handlade om oro till 

följd av fysiska 

biverkningar från 

behandling som påverkar 

sexualiteten. Med 

underteman: blod och 

rikliga flytningar efter 

samlag, mindre våt vagina, 

smärta vid samlag samt 

känsla av förkortad slida. 

Andra temat handlade om 

sexuella problem med 

partner. Med underteman: 

anledning att vägra 

samlag, fördomar 

gentemot maken, känsla 

av att tvingas uppfylla 

makens sexuella behov, 

acceptera makens vrede 

samt villighet att låta 

mannen gifta sig med en 

annan kvinna. 

 

Hög 



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.  
 

År  
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2011 

Bilodeau, K. 

Bouchard, L. 

Kanada 

“The 

sexuality of 

Quebec 

women 

with 

cervical 

cancer: 

Looking for 

love despite 

radiotherap

y’s trauma 

to their 

sexual 

body” 

Beskriva 

upplevelser 

angående 

sexualitet efter 

livmoderhalscanc

er hos 

medelålders 

kvinnor från 

Quebec. 

 

 

 

Tio kvinnor deltog i 

studien. Läkare och 

sjuksköterskor som 

arbetade inom 

gynekologisk onkologi vid 

ett sjukhus i Montreal, 

Kanada rekryterade 

kvinnor som var lämpliga 

till studien. 

Inklusionskriterier: kvinnor 

mellan 40-60 år, 

genomgått strålbehandling 

till följd av 

livmoderhalscancer för mer 

än sex månader sedan och 

tillhöra en fransktalande 

familj i Quebec. 

 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. 

Datainsamlingen 

gjordes genom 

individuella narrativa 

intervjuer som varade 

mellan 60-90 minuter. 

Data analyserades med 

hjälp av tematisk 

analys. Etisk godkänd. 

Resultatet presenteras i tre 

teman: förändring i 

kvinnornas livsvärld, 

förändrad syn på 

äktenskapet och 

sexualiteten. Det sista 

temat innefattar två 

underteman: sökandet 

efter kärlek och leva i en 

kropp traumatiserad av 

strålbehandling. 

Medelhög 



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning. 
 

År  
Författare  
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2007 

Burns, M. 

Costello, J. 

Ryan-Woolley, 

B. 

Davidson, S. 

Storbritannien 

“Assessing 

the impact 

of late 

treatment 

effects in 

cervical 

cancer: an 

exploratory 

study of 

women’s 

sexuality” 

Undersöka 

kvinnors 

sexualitet 2-3 år 

efter behandling 

mot 

livmoderhalscanc

er. 

13 kvinnor som tidigare 

behandlats med radikal 

strålbehandling 2-3 år 

innan studien. 

Rektyteringen skedde från 

en databas med personer 

som tidigare medverkat i 

en liknande studie. 

Selektivt urval användes. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer med 

intervjuguide. 

Intervjuerna spelades in 

och varade mellan 25-

55 minuter. Data 

analyserades med 

kvalitativ dataanalys 

enligt Miles och 

Hubermans metod. 

Etiskt godkänd. 

Behandling av 

livmoderhalscancer kan 

resultera i följande 

effekter: miktionsproblem, 

tarmproblem och sexuella 

svårigheter flera år efter 

behandling. Kvinnorna 

uttryckte oro över de 

psykosexuella svårigheter 

som uppkommit efter 

behandling. 

Hög 

2008 

Clemmens, D. 

A. 

Knafl, K. 

Lev, E. L. 

McCorkle, R. 

USA 

 

“Cervical 

Cancer: 

Patterns of 

Long-Term 

Survival” 

Att beskriva hur 

kvinnor som 

överlevt 

livmoderhalscanc

er på lång sikt 

definierar deras 

livskvalitet samt 

vilka faktorer 

som främjar 

deras 

bearbetning. 

Studien var en del av en 

större studie varifrån 19 

kvinnor rekryterades. 

Kvinnorna var 

diagnostiserade med 

livmoderhalscancer mellan 

1975-1995 och över 18 år. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer som spelades 

in. Data analyserades 

med kvalitativ 

innehållsanalys. Inte 

etiskt godkänd men 

tidskriften har etiska 

kriterier som måste 

uppfyllas vid 

publicering. 

Tre mönster kunde 

utskiljas från kvinnornas 

svar: gå vidare, förnyad 

uppskattning av livet och 

pågående kamp. 

Hög 



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning. 
 

År  
Författare  
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2014 

Hunter, J. L. 

USA 

“The 

Impact of 

Cervical 

Cancer 

Treatment 

on Sexual 

Function 

and 

Intimate 

Realtionshi

ps: Is 

Anyone 

Listening?” 

Beskriva kvinnors 

upplevelser av 

vilken innebörd 

behandling vid 

livmoderhalscanc

er har på deras 

sexuella funktion 

och intima 

relationer.  

 

  

12 kvinnor mellan 27-59 år 

deltog i studien. 

Deltagarna rekryterades 

från en gynekologisk klinik 

vid ett sjukhus i USA. 

Inklusionskriterier: kvinnor 

över 18 år, genomgått 

behandling där 

strålbehandling har ingått, 

träffat gynekolog 

kontinuerligt för 

uppföljning efter avslutad 

behandling och inte vara 

emotionellt instabil. 

Kvalitativ studie med 

narrativa djupgående 

intervjuer. Intervjuerna 

var semistrukturerade 

och spelades in. Data 

analyserades med hjälp 

av tematisk analys. 

Etisk godkänd. 

 

Kvinnorna uppvisade 

fysiska symtom som 

påverkade sexlivet. De 

upplevde sig annorlunda 

gentemot andra kvinnor, 

psykisk smärta relaterat till 

ensamhet, sorg över 

infertilitet, saknad av 

tidigare partners, 

frustration över nuvarande 

relation och rädsla över 

kommande intima 

relationer. 

Hög 

2014 

Komatsu, H. 

Yagasaki, K. 

Shoda, R. 

Chung, Y. 

Iwata, T. 

Sugiyama, J. 

Fujii, T. 

Japan 

 

“Repair of 

the 

Threatened 

Feminine 

Identity: 

Experience 

of Women 

With 

Cervical 

Cancer 

Undergoing 

Fertility 

Preservatio

n Surgery” 

Undersöka 

kvinnors 

upplevelser av 

radikal 

trakelektomi vid 

livmoderhalscanc

er. 

15 kvinnor deltog i studien. 

Deltagarna rekryterades 

från ett register av 

patienter som genomgått 

radikal trakelektomi mellan 

2006 till 2010 vid ett 

sjukhus i Tokyo, Japan. De 

var diagnostiserade med 

livmoderhalscancer och 

genomgått radikal 

trakelektomi. 

Exklusionskriterier: kvinnor 

med ångest och depression 

bekräftat av en läkare. 

Kvalitativ studie med 

djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna 

varade mellan 30-45 

minuter, spelades in och 

transkriberades. Data 

analyserades med 

grounded theory där 

svaren delades in i 

teman. Etiskt godkänd. 

Den kvinnliga identiteten 

hotades vid borttagning av 

livmodern och resulterade i 

att den kvinnliga kroppen 

kändes ofullständig. 

Fertilitetsbevarande kirurgi 

var betydelsefullt eftersom 

det bevarade den kvinnliga 

identiteten. 

Hög 

  



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning. 
 

År  
Författare  
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2014 

Lloyd, P. A. 

Briggs, E. V. 

Kane, N. 

Jeyarajah, A. 

R. 

Stepherd, J. 

H. 

Storbritannien 

 

“Women’s 

experiences 

after a 

radical 

vaginal 

trachelecto

my for 

early stage 

cervical 

cancer. A 

descriptive 

phenomeno

logical 

study” 

Undersöka 

kvinnors levda 

erfarenheter 

efter radikal 

trakelektomi med 

fokus på 

hälsoeffekter, 

fertilitet, 

sexualitet och att 

urforska 

vårdbehov på 

längre sikt. 

12 kvinnor mellan 29 och 

45 år deltog i studien. 

Deltagarna valdes ut med 

selektiv urvalsmetod efter 

inklusionskriterier som var 

diagnostiserad med 

livmoderhalscancer och 

genomgått radikal 

trakelektomi för 1-10 år 

sedan. 

Kvalitativ studie med 

djupgående 

telefonintervjuer. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

intervjuguide. Data 

analyserades med 

tematisk analys. Etiskt 

godkänd. 

Kvinnorna upplevde 

övervägande positiva 

erfarenheter av 

fertilitetsbevarande kirurgi. 

Några upplevde negativa 

effekter som påverkade 

den psykiska hälsan. Det 

medförde utmaningar 

rörande sexuell intimitet, 

förändrad menstruation, 

oro över lymfödem, nya 

relationer och 

komplikationer vid 

graviditet. 

Hög 

2006 

Saibæk, L. 

Hounsgaard, 

L. 

Danmark 

 

“Rehabiliter

ing efter 

operation 

for 

livmoderhal

skræft: 

oplevelse af 

liv og 

helbred” 

Att utveckla 

kunskapen om 

kvinnors 

perspektiv på liv 

och hälsa efter 

avslutad 

behandling för 

livmoderhalscanc

er. 

Nio kvinnor mellan 30-60 

år deltog i studien. Kvinnor 

som genomgått kirurgisk 

behandling för 

livmoderhalscancer vid 

samma gynekologiska 

avdelning under perioden 

1983-2000 blev tillfrågade 

att delta i studien.  

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk ansats. 

Datamaterialet bestod 

av intervjuskrifter från 

intervjuer som varade 

mellan 22-70 minuter. 

Sex intervjuer ägde rum 

i kvinnornas hem och 

tre av intervjuerna på 

sjukhus. Data 

analyserades med 

textanalytisk metod. 

Etiskt godkänd. 

Data presenterades i tre 

teman: att vara en kropp, 

att vara en person och att 

vara en del av en 

gemenskap. Kvinnor som 

ansåg sig vara 

återhämtade upplevde 

självkänsla och styrka i 

återhämtningsprocessen. 

De har även personliga 

resurser för att kunna ta 

hand om sin kropp och 

kvinnlighet. Ett bra socialt 

nätverk var viktigt för 

kvinnornas återhämtning. 

Hög 



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning. 
 

År  
Författare  
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2011 

Zeng, Y. C. 

Li, D. 

Loke, A. Y. 

Kina 

 

 

“Life after 

cervical 

cancer: 

Quality of 

life among 

Chinese 

women” 

Undersöka 

betydelsen av 

livskvalitet bland 

kvinnor från Kina 

som överlevt 

livmoderhalscanc

er. 

35 kvinnor deltog i studien. 

Samtliga deltagare 

rekryterades från ett 

sjukhus i Kina. Kvinnorna 

var över 18 år och var 

cancerfria när studien ägde 

rum. 

Kvalitativ studie. 

Individuella intervjuer 

gjordes med skriftliga 

svar. Data analyserades 

med kvalitativ 

innehållsanalys. Etiskt 

godkänd. 

Kvinnorna uttryckte att 

livskvalitet till följd av 

livmoderhalscancer 

påverkades av fysiska och 

psykiska följdsjukdomar, 

familjeförändringar, 

ekonomisk börda samt 

begränsningar i den sociala 

och sexuella funktionen. 

Kvinnorna beskrev att de 

fick en förändrad syn på 

livet, bättre 

familjeförhållanden och de 

värdesatte livet mer. 

Hög 

 



 

 



 

 

 


