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Sammanfattning 
 

Bakgrund: 
Sexualitet och sexuell hälsa är två begrepp som hör samman. Sexualitet 

innebär närhet och kontakt medan sexuell hälsa innebär att det ska vara 

tryggt och säkert att utföra sexuella aktiviteter. Cervix tillhör kvinnans inre 

reproduktionsorgan. Globalt sett är cervixcancer en av den vanligaste 

cancerformen bland kvinnor. Mortaliteten är högre i utvecklingsländer än 

industriländer. Humant papillomvirus, HPV, är en av de bidragande faktorer 

till cervixcancer där kirurgi, cytostatika och strålbehandling är olika typer av 

behandling. Ett cancerbesked kan ge upphov till reaktioner som påverkar 

både den fysiska och psykiska hälsan.  

Syfte: 
Syftet var att belysa kvinnors sexuella hälsa efter diagnostisering av 

cervixcancer. 

Metod: 
Denna litteraturöversikt sammanställdes genom insamling av material från 

tidigare forskning inom ett vårdvetenskapligt kunskapsområde. Tio stycken 

vetenskapliga artiklar som berör cervixcancer och sexualitet ligger till grund 

för resultatet. Materialet granskades och analyserades enligt Fribergs metod 

för att slutligen sammanfattas i huvudteman och underteman i en 

litteraturöversikt.  

Resultat: 
Resultatet presenteras i tre huvudteman; Fysiska aspekter, Psykiska aspekter 

och Sociala aspekter. Resultatet visade att kvinnans sexualitet och sexuella 

hälsa påverkas i samband med cervixcancer. Positiva upplevelser som 

uttrycktes var att kvinnor uppskattade sexuella aktiviteter mer efter 

sjukdomen och negativa upplevelser som rapporterades var att kvinnor inte 

vågade utföra sexuella aktiviteter där samlagssmärta var en orsak. Sexuella 

hinder påverkade den sexuella funktionen och skapade oro hos kvinnorna. 

Behandlingen av cervixcancer påverkade kvinnan genom olika kroppsliga 

förändringar och obehag vid samlag.  

Diskussion: 
De fysiska aspekterna påverkar kvinnans sexualitet och identitet. Ett behov 

av kunskap kring cervixcancer relaterat till sexualitet kan urskiljas hos 

kvinnorna, där sjuksköterskans ansvar är att tillhandahålla kvinnorna med 

denna information. Sjuksköterskan kan ta hjälp av Virginia Hendersons 

behovsteori och Cancercentrums Vårdprogram.  

Nyckelord: 
Livmoderhalstumörer, intimitet, sexualitet, sexuell dysfunktion, sex, sexuell 

funktion, erfarenhet, överlevare och efter diagnos.  

 



 
 

 
 

 

Abstract  

Background: 
Sexuality and sexual health are two concepts that belong together. Sexuality 

means proximity and contact while sexual health means that it is safe and 

secure to perform sexual activities. 

Cervix is a part of women's inner reproductive organs. Cervical cancer is 

globally seen as one of the most common forms of cancer amongst women 

where pain is a late symptom of cervical cancer. Mortality is higher in 

developing countries than industrialized countries. Human papillomavirus, 

HPV is the most common cause of cervical cancer, where surgery, cytostatic 

and radiation therapy are different types of treatment. Cytological changes 

do not always mean cancer. Getting a cancer message can induce emotional 

reactions such as anxiety, anger and concern. At different coping strategies; 

Active and passive, the woman can adapt to the new life situation. A cancer 

diagnosis can develop reactions that affect both the physical and the mental 

health. 

Aim: 
The purpose was to highlight women’s sexual health after diagnosis of 

cervical cancer. 

Method: 
This literature review was compiled by collecting material from previous 

research within a healthcare knowledge area. Ten scientific articles related 

to cervical cancer and sexuality are the basis for the outcome. The material 

was reviewed and analyzed according to Fribergs method and finally 

summarized into mainthemes and subthemes in a literature review. 

Results: 
The result is presented in three main themes; Physical aspects, Mental 

aspects, and Social aspects. 

The results showed that cervical cancer affected women’s sexuality and 

sexual health. Positive experiences expressed by the women were an 

increased estimation on sexual activity after the disease. While negative 

experiences that were reported was a fear of performing sexual activities 

where dyspareunia was a cause. Sexual barriers affected the sexual function 

and created a concern among the women. The treatment of cervical cancer 

affected the woman through various bodily changes and discomfort during 

sexual intercourse.  

Discussion: 
The physical changes that the woman experience is affecting her sexuality 

and identity. A need for knowledge about cervical cancer related to sexuality 

was noted in the women, where the nurse's responsibility is to provide 

women with this information. Virginia Henderson's behavior theory and the 

Cancer center care program may be a support for the nurse.  

Keywords: 
Cervix neoplasms, intimacy, sexuality, sexual dysfunction, sex, sexual 

function, experience, survivors and after diagnosis. 
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Inledning 

Sexualiteten tillhör den personliga sfären och är för många personer ett känsligt ämne man 

inte vill tala öppet om (Hulter, 2014). Den sexuella hälsan påverkas av hur sexualiteten 

upplevs både fysiskt och psykiskt för kvinnan. Att drabbas av cancer i ett känsligt område 

som livmoderhalsen ger troligen en påverkan på den sexuella hälsan eftersom kvinnans 

underliv har en stark koppling till hennes sexualitet.  

Då båda författarna har ett intresse för kvinnosjukvård och sexologi föll det sig naturligt att 

vi valde att kombinera dessa områden i vår litteraturöversikt. Vi anser dessutom att det saknas 

relevant information om kvinnors sexuella hälsa i samband med cervixcancer. Genom denna 

litteraturöversikt hoppas vi kunna få större insikt i hur den sexuella hälsan beskrevs av 

kvinnor som drabbats av cervixcancer. Genom den kunskapen kan vi som framtida 

sjuksköterskor få större förståelse samt verktyg att bemöta kvinnorna utifrån deras egna 

erfarenheter, livssituation, hälsa och sjukdom. 

 

Bakgrund 

En av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor internationellt är cervixcancer, dvs. 

cancer i livmoderhalsen (Rylander, 2010). Cervixcancer drabbar årligen ungefär en halv 

miljon kvinnor runt om i världen, där sjukdomsdominansen är i Afrika, Sydostasien och 

Sydamerika. I Sverige drabbas ca 450 kvinnor varje år av sjukdomen. Av en halv miljon 

kvinnor i världen som drabbas av cervixcancer, dör ca 60 % per år av sjukdomen varav många 

i ung ålder då denna cancerform i stor utsträckning även drabbar unga kvinnor.  

 

Kvinnans sexualitet och sexuella hälsa 

Begreppet sex kan ses som ett uttryck för kärlek mellan två personer i eller utanför ett 

äktenskap (Helström, 2010). Förr i tiden ansågs kvinnans sexualitet som enbart barnafödande 

och för att tillfredsställa mannen (Gustavii Koskinen, 2010).  

Sexuell upphetsning hos kvinnor ger upphov till olika fysiologiska processer, bland annat 

lubrikation av vagina, vilket innebär att slemhinnorna från slidan blir fuktiga (Lundberg, 

2010). Vätskan kommer dels från cervix, samt dels från övre delarna som livmoder och 

äggstockar. Det mest betydelsefulla utsöndringsorganet för lubrikation hos kvinnan är 

glandulae Bartholini som motsvarar männens prostatakörtel. Denna process är beroende av 

hormonet östrogen. Vid hormonbrist av östrogen kan lubrikationen minska. Andra kroppsliga 

förnimmelser som sker vid sexuell upphetsning är ökad puls, vidgade pupiller, svettningar och 
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ökad andningsfrekvens. En tolkningsmodell enligt Masters och Johnson ingår 

upphetsningsfasen tillsammans med platåfasen, orgasmfasen och återgångsfasen. I 

upphetsningsfasen hos kvinnan ökar beröring av klitoris påtagligt lubrikationen. Slidan vidgas 

och lubrikation uppstår. Vid vaginal penetrering ökar även klitorisstimulansen och 

svällkropparna då blodgenomströmningen till det området ökar. Vid platåfasen höjs 

livmodern och blir längre.  

Världshälsoorganisationen (WHO, 2006a, uppdaterad 2010) definierar sexualitet och 

sexuell hälsa som en grundläggande drift och en del av att vara människa i alla åldrar. 

Människans sexualitet har koppling till vår fysiska och psykiska hälsa genom våra känslor, 

handlingar och tankar. Sexualiteten innebär inte enbart samlag eller förmågan att få orgasm, 

utan kan beskrivas som en drivkraft att söka närhet, kärlek och kontakt genom hela livet. Den 

sexuella hälsan innebär ett positiv synsätt på sexualitet och sexuella relationer både socialt, 

känslomässigt och fysiskt. Att inte utsättas för våld och tvång i sitt sexualliv är en 

förutsättning för sexuell hälsa. 

En människas sexuella hälsa är sårbar för påfrestningar av olika slag och för personer som 

lever i en parrelation kan brist på närhet orsaka konflikter i förhållandet (Gustavii Koskinen, 

2010). När cervixcancer har diagnostiserats är det inte enbart viktigt för kvinnan att överleva, 

utan även att få behålla sin fertilitet, sina sexuella funktioner och libido, det vill säga sin 

sexuella lust.  

 

Prevention 

I Sverige finns tillgång till regelbunden screening för cellförändringar, vilket innebär att 

cervixcancer kan upptäckas i ett tidigt stadium och preventionen för sjukdomen är därmed 

god (Dahm Kähler, 2010). På 1960-talet startades screening i Sverige och antalet fall av 

cervixcancer har sedan dess halverats (Rylander, 2010). I industriländer har kvinnor möjlighet 

att vaccineras mot de vanligaste HPV-typerna som orsakar cellförändringar, medan 

utvecklingsländer inte har tillgång till screening och vaccination vilket gör att kvinnor drabbas 

oftare av HPV. Antal drabbade av cervixcancer i industriländer har minskat markant de 

senaste tio åren för att preventionen är mycket god därför att screening och vaccination finns. 

 

Anatomi, etiologi och sjukdomssymtom 

Cervix, livmoderhalsen, tillhör den inre anatomin av kvinnans reproduktionsorgan 

(Sundström Poromaa, 2010). Vid vaginal undersökning ses den nedre delen av livmodern, en 
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tredjedel som en tapp - detta är cervix som syns. Livmodermunnen är en mynning från 

livmodern till slidan. Vulva är den yttre anatomin av kvinnans reproduktionsorgan. 

Humant papillomvirus (HPV) är ett virus som är sexuellt överförbart och en vanlig 

sjukdom (Rylander, 2010). Kondylom kommer ofta från HPV och bildar vårtor i underlivet, 

på händer och fötter, medan andra typer av HPV inte ger vårtor. En del HPV-typer ger 

cellförändringar, cervixdysplasi, på livmodermunnen som kan leda till cervixcancer medan 

vissa HPV-typer läker ut av sig självt. Det finns över 100 olika typer av HPV-virus, några av 

dessa är högrisktyper där typ 16 och 18 är de vanligaste orsakerna till cellförändringar och 

står för 70 % av fallen för cervixcancer. Kliniska kännetecken som sjukdomen ger initialt få 

eller inga symtom, därefter är vaginala blödningar det vanligaste symtomet. Smärta kan 

tillkomma efter längre framskriden sjukdom. Mortaliteten relaterat till cervixcancer är högre i 

utvecklingsländer jämfört med industriländer. 

I en studie av Akyuz, Yilmaz, Yenen, Yavan och Kilic (2011) var syftet att undersöka 

kvinnors kunskap om HPV. Resultatet visade att kvinnorna som hade blivit diagnostiserade 

med HPV hade mer kunskap kring virusets koppling till cervixcancer, jämfört med kvinnor 

som inte hade blivit diagnostiserade med HPV. Kvinnorna i båda grupper trodde att en 

gynekologisk undersökning var viktig för att förebygga HPV-relaterade hälsorisker, men 

ingen av kvinnorna hade kännedom om att ett cellprov var nödvändigt för detta.  

Exempel på faktorer som har samband med cervixcancer är tidig sexdebut, många 

sexpartners, rökning och användning av p-piller (Dahm Kähler, 2010). Ribeiro et al. (2015) 

undersökte riskfaktorer som kan relateras till HPV-infektion och cervixcancer. Resultatet 

visade en koppling mellan HPV-infektion och en sexdebut innan 16 års ålder. Även i en 

studie av Vaisy (2014) bekräftades sambandet mellan sex och cervixcancer. I resultatet 

uppmärksammades att äktenskap innan 16 års ålder, samt fler än ett äktenskap innebar en 

ökad risk för cervixcancer. 

 

Behandling 

Cervixcancer kan behandlas genom kirurgi, cytostatika och strålbehandling (Dahm Kähler, 

2010). Behandlingen väljs utifrån cancerns stadium, kvinnans ålder och allmäntillstånd. Ofta 

drabbas unga kvinnor av cervixcancer vilket gör att fertiliteten blir en viktig fråga. Vid kirurgi 

och lättare grad av cancer i cervix kan kirurgen ta bort det drabbade området, en så kallad 

konisering. Det innebär att en del av cervix tas bort. Vid den typen av kirurgiskt ingrepp har 

kvinnan fortfarande möjlighet att bli gravid, dock ökar risken för prematur förlossning. Ju 
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längre framskriden cervixcancer är, ju mer avancerad behandling vidtas. Ofta behandlas 

cervixcancer genom avlägsnande av livmodern, äggstockar och äggledare, en så kallad 

hysterektomi. Vid en hysterektomi kommer kvinnan in i klimakteriet, oavsett ålder (Spetz 

Holm & Hammar, 2014). Vid avancerad cervixcancer det vill säga när tumören spridit sig till 

i urinblåsa, ändtarm och utanför lilla bäckenet kombineras både cytostatika och 

strålbehandling (Dahm Kähler, 2010). Även vid spridning till lymfkörtlarna rekommenderas 

cytostatika. Vid strålbehandling kan slidan dra ihop sig, det kan även bli svårt att hålla 

avföring och urin. När kvinnan är kurativ, det vill säga när cervixcancer är obotlig med flera 

metastaser används strålbehandling för symtomlindring i palliativt syfte. En studie av 

Hammer et al. (2016) visade att kvinnor mellan 75–79 år var mer benägna att göra en 

hysterektomi pga. cervixcancer, medan kvinnor mellan 35–39 gjordes nästan inga 

hysterektomier. Alternativ behandling till hysterektomi är trakelektomi, där en del av 

livmodern tas bort och en konstgjord livmodermun konstrueras (Dahm Kähler, 2010). Detta 

förbinder slidan med livmodern vilket innebär för kvinnan att fertiliteten bevaras och kvinnan 

kan bli gravid. Vid både hysterektomi och trakelektomi kan kvinnan fortfarande ha sex och 

uppnå orgasm.  

 Behandling med kirurgi eller strålning kan orsaka sammanväxningar, stenoser, i slidan 

samt sprickor i yttre vulva (Gustavii Koskinen, 2010). En behandlingsmetod för att motverka 

stenoser och utvidga slidan är med hjälp av en vaginal stav (Jerpseth, 2011).  

En naturlig övergång för kvinnor till klimakteriet sker i 50–55 årsåldern och innebär att 

äggcellerna, som producerar könshormonet östrogen i äggstockarna inte längre producerar 

östrogen (Bixo, 2014). Vid en hysterektomi tas livmoder, äggstockar och äggceller bort vilket 

innebär att kvinnan kommer in i klimakteriet. Vid brist på östrogen kan kvinnan uppleva olika 

fysiska besvär som värmevallningar, sömnproblem, urinvägsproblem samt torra och sköra 

slemhinnor. Torra slemhinnor vid slidöppningen kan orsaka bland annat klåda. Behandling 

genom att tillsätta östrogen oralt eller via huden i form av kräm eller plåster kan lindra en del 

av besvären.  

 

Reaktioner vid besked om cellförändringar och cervixcancer 

Cellförändringar i livmoderhalsen innebär inte alltid att det är cancer, däremot kan det vara ett 

förstadium till sjukdomen vilket kan skapa starka reaktioner hos kvinnor som fått detta besked 

(Helström, 2010). Att som kvinna få ett besked om att ha drabbats av cervixcancer kan väcka 

olika känslor som ångest, ilska och rädsla (Hulter, 2014). Den som drabbats kan uppleva sitt 
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cancerbesked som att framtiden är hotad eller att det är en dödsdom. Studier visar att kvinnor 

ofta drabbas av ångest och oro efter ett besked om cellförändringar (Drolet et al., 2011; 

Mortensen & Adeler, 2009). Att få besked om cellförändringar upprepade gånger visade sig i 

en studie skapa starkare reaktioner hos kvinnorna efter ett andra testresultat. Kvinnorna kunde 

uppleva en oro och rädsla för cancer eller att inte kunna bli gravida samt en skam av att ha 

drabbats av en sexuellt överförbar sjukdom (Waller, McCaffery, Kitchener, Nazroo & 

Wardle, 2006).  

Kvinnor som bär på känslor efter en traumatisk händelse till exempel efter ett 

sjukdomsbesked, kan vara i behov av hjälpmedel för att kunna komma vidare med sina 

läkande processer, detta kan vara genom att använda copingstrategier (Jerpseth, 2011). 

Lazarus beskriver coping som att “kunna handskas med” där stress har ett samband mellan 

kvinnan och hennes omgivning samt är en pågående process (Monat, Lazarus, & Reevy, 

2007). 

Enligt Lazarus ses inte stress som stimuli från den yttre omgivningen (Monat et al., 2007). 

Det som ligger bakom copingstrategier hos människan är stimuli och inlärning (Brattberg, 

2008). Ett första stimuli påverkar en reaktion hos kvinnan när kvinnan svarar på reaktionen 

(Monat et al., 2007). Beteende- och kognitiv aspekt är två olika strategier som integreras 

tillsammans. Där beteende aspekten påverkas av kvinnans handlande, medan den kognitiva 

aspekten påverkas av kvinnans tolkningar och värderingar. Situationen kan relateras till sitt 

eget välbefinnande som positivt, negativt eller neutralt. Där både positiva och negativa 

upplevelser påverkar stressfaktorn, dessutom värderas frågan vad kvinnan kan göra i 

situationen. De kognitiva aspekterna påverkar stress mer än beteendeaspekten. 

Det finns två olika sorters copingstrategier enligt Brattberg (2008): aktiv och passiv. De 

aktiva copingstrategierna innebär konfrontation och försök till att leva så normalt som möjligt 

genom att möta problemen. De passiva copingstrategierna innebär undvikanden och rädsla för 

framtiden. Att ta ansvar, att förneka eller att undvika svårigheter är exempel på 

copingstrategier. Copingstrategierna varierar för olika personer och är växlande effektiva. Det 

påverkas av omgivningen, livssituation, sammanhang och varaktighet. Kvinnan kan ha olika 

copingstrategier samtidigt och de kan ändras över tid. Att välja copingstrategi är en avgörande 

faktor för hur kvinnan ska förtränga det som har hänt, stänga av, skuldbelägga eller engagera 

sig.  

En studie av Costanzo, Lutgendorf, Rothrock och Anderson (2006) var syftet att undersöka 

copingstrategier och livskvaliteten hos kvinnor som har behandlats med kirurgi, cytostatika 

och strålbehandling för stadium tre och fyra för gynekologisk cancer. Resultatet visade att 
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kvinnor med omfattande behandling oftare använde undvikande, det vill säga passiva 

copingstrategier. De kvinnor som genomgått mindre omfattande behandling använde sig av 

aktiva copingstrategier vilket visade sig ha ett samband med upplevd hälsa och livskvalitet.  

 

Sjuksköterskans ansvar 

Det finns särskilda internationella riktlinjer för sjuksköterskor utformade av International 

Council of Nurses (ICN) i syfte att kvalitetssäkra omvårdnad där mänskliga rättigheter som 

bemötande och respekt beskrivs som centrala begrepp (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Sammanställningen av ICN:s riktlinjer kan översättas till sjuksköterskans etiska kod där fyra 

specifika ansvarsområden för sjuksköterskan redogörs; att lindra lidande, främja hälsa, 

återställa hälsa och förebygga sjukdom. En del av den etiska kodens områden behandlar 

sjuksköterskans ansvar för att fullständig och relevant information delges till en patient inför 

vård och behandling. 

 För att sjuksköterskan ska kunna ge en cervixcancerdrabbad kvinna en god omvårdnad bör 

sjuksköterskan ha grundläggande kunskaper om kvinnans normala reproduktion och anatomi, 

detta för att kunna förstå när det finns orsak för bekymmer (Jerpseth, 2011). Kvinnan möter 

oftast först sjuksköterskan då hon blir inlagd på en vårdavdelning, därför är bemötandet 

viktigt och ska utgå från kvinnans särskilda behov. Omvårdnaden ska ges på ett informativt 

tillvägagångssätt där sjuksköterskan ska visa närvaro och inlevelse. Detta genom att 

sjuksköterskan stödjer, vägleder och förbereder kvinnan genom diagnostiseringen, 

behandlingen och komplikationer av cervixcancer. Genom sjuksköterskans arbetssätt kan 

kvinnans intryck av sjukdomen förenklas och kan underlätta situationen. Det är även viktigt 

att kvinnan får information innan screening eller behandling för att hon ska kunna förbereda 

sig inför vårdsituationen.  

 

Problemformulering 

Sexualiteten är en av människans grundläggande behov och driver sökandet till närhet, 

kontakt, trygghet och kärlek. Den sexuella hälsan bygger på sexualiteten och innebär till stor 

del ett säkert och njutbart sexualliv. Cervixcancer är en av de vanligaste cancerformerna som 

drabbar kvinnor världen över. Den vanligaste orsaken till cervixcancer beror på HPV-

infektion. Cervix tillhör kvinnans inre reproduktionsorgan. Beroende på cancerns stadium och 

kvinnans allmäntillstånd väljs lämplig behandling; kirurgi, cytostatika och/eller 

strålbehandling. De olika behandlingarna kan påverka enbart cervix eller alla de inre 
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reproduktionsorganen som livmoder och äggstockar. Östrogenbrist, minskad libido och 

lubrikation samt tillfälliga eller permanenta klimakteriebesvär är exempel på andra 

biverkningar av behandlingen som kan drabba kvinnan. Sjuksköterskans ansvar faller inom 

den etiska kod vilka är fyra specifika ansvarsområden; att lindra lidande, främja hälsa, 

återställa hälsa och förebygga sjukdom.  

Ett besked om att ha drabbats av cellförändringar som kan orsaka cervixcancer ger ofta 

upphov till olika känslor som oro och rädsla. Både aktiva och passiva copingstrategier kan 

användas för att behärska den nya livssituationen kvinnan ställs inför, där begreppet coping 

innebär “att kunna handskas med”. Copingstrategier är en pågående process av både 

kognitiva- och beteendeaspekter.  

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kvinnors sexuella hälsa efter diagnostisering 

av cervixcancer. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Sexualiteten är ett mänskligt behov med stor betydelse för hälsan (Hulter, 2014). För kvinnor 

som drabbats av cervixcancer finns en risk att sex- och samlivet påverkas. Författarna till 

denna litteraturöversikt anser att patienten utifrån Virginia Hendersons behovsteori kan få 

stöd att uttrycka sina känslor och behov om sexualitet, vilket kan hjälpa kvinnan att behålla 

eller återfå sin sexuella hälsa. Virginia Henderson omvårdnadsteori ligger som grund för 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). I avsnitt 

resultatdiskussion kommer litteraturöversiktens resultat att kopplas till Hendersons 

behovsteori 

 

Virginia Henderson 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori är en behovsteori som förklarar hur patienter utifrån 

sina individuella behov ska kunna uppnå hälsa genom ett oberoende samt hur dessa behov ska 

ges i uttryck för sjuksköterskan (Henderson, 1982). Teorin beskriver att sjuksköterskan har ett 

ansvar att stötta patienter fysiskt och psykiskt med sådant hon inte klarar själv för tillfället där 

målet är att patienten ska uppnå oberoende som är relaterat till hälsa och innebär att patienten 

självständigt kan tillgodose sina behov och genom det leva ett normalt liv (Wiklund Gustin et 

al., 2012). Hendersons behovsteori innehåller 14 olika omvårdnadskomponenter, som utgår 
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från människans grundläggande fysiska, psykiska och sociala behov, att tillgodose dessa 

behov är väsentligt för hälsan. Teorin belyser framförallt konsensusbegreppen vårdande, 

människa och hälsa. 

Den tionde omvårdnadskomponenten i teorin det vill säga “Att hjälpa patienten meddela 

sig med andra och ge uttryck för sina önskemål och känslor” (Henderson, s.44, 1982) kan 

relateras till syftet för denna litteraturöversikt. Då sexualiteten kan påverkas av sjukdom och 

behandling vilket många patienter kan behöva stöd att förmedla.  

Varje människa har samma grundläggande behov, vilka hela tiden varierar individuellt i 

takt med de transitioner människan genomgår i livet (Henderson, 1982). Det är viktigt för 

patienten att se till att behoven tillfredsställs vilket sjuksköterskan kan stötta henne med. 

Henderson menar att kropp och själ är bundna till varandra där fysisk ohälsa påverkar själen 

negativt, dessutom kan själen påverka de kroppsliga känslorna genom en så kallad själslig 

depression. Det kan vara svårt för en patient att uttrycka för sjuksköterskan om hon upplever 

kroppslig eller själslig ohälsa, då fysisk ohälsa kan visa sig som själsliga bekymmer och 

tvärtom. Den kroppsliga eller själsliga ohälsan kan bland annat uttrycka sig genom minskat 

sexuellt gensvar som exempelvis nedsatt sexuell lust och sexuell ohälsa. 

 

Konsensusbegreppet vårdande 

Begreppet vårdande innebär den vårdande relationen mellan patient och sjuksköterska, 

begreppet är också ett av fyra konsensusbegrepp (Dahlberg & Segesten, 2010). Den vårdande 

relationen utgår ifrån patientens perspektiv, då patienten ska uppnå hälsa och välbefinnande. 

Begreppet hälsa kan beskrivas som en upplevelse av lycka och välfärd där hälsan innebär att 

kvinnan ska uppnå fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte enbart att vara frisk eller 

vara fri från en funktionsnedsättning. Vårdrelationen är ett centralt begrepp som används för 

att tolka konsensusbegreppet vårdande. För att den vårdande relationen krävs ett eller flera 

behov från patienten. En grundförutsättning för att vårdandet ska lyckas är att vårdrelationen 

mellan patient och sjuksköterska upprätthålls. Vårdrelationen är också en förutsättning för att 

patienter ska kunna anförtro sjuksköterskan intim information. Ett vårdande möte med öppet 

förhållningssätt kan underlätta för patienten att beskriva sin livssituation och sexuella hälsa 

för sjuksköterskan. 
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Metod 

Metoden som användes var en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Vid en 

litteraturöversikt görs en sammanfattning över kunskapsläget inom ett särskilt ämne inom 

sjuksköterskans kompetensområde. Denna litteraturöversikt utfördes genom insamling av 

material från tidigare forskning inom ett vårdvetenskapligt kunskapsområde. Materialet 

granskades och analyserades, därefter sammanställdes resultaten för att slutligen 

sammanfattas i en litteraturöversikt. 

 

Datainsamling 

För att hitta relevanta artiklar till litteraturöversikten gjordes sökningar i databaserna Cinahl 

Complete, PubMed och PsycINFO. Sökningarna som gjordes i databasen Medline visade 

artiklar som redan hade hittats i Cinahl Complete och resulterade således inte i någon artikel 

till litteraturöversiktens resultat. Författarna genomförde en enstaka sekundärsökning med 

hjälp av referenserna i en litteraturstudie, detta tillförde dock ingen resultatartikel.  

För att hitta väsentliga omvårdnadsrelaterade samt medicinska sökord användes 

ämnesordlistorna Cinahl Headings och svenska MesH (Östlundh, 2012), även fritextsökningar 

gjordes för att utöka sökresultaten. MesH fungerar som en ordbok, där medicinska termer kan 

översättas från svenska till engelska och tvärtom. Cinahl Headings är en struktur som hjälper 

användaren att effektivt följa och hämta information i MesH. De sökord som användes i 

MesH var cervix neoplasms, sexuality och sexual dysfunction. Medan sökorden intimacy, sex, 

sexual function, survivors, after diagnosis och experience inte användes i MesH. Författarna 

anser inte att sökorden sexual dysfunction eller survivors färgade resultatet, då dessa begrepp 

ofta förekom som nyckelord i studier relaterade till cervixcancer.  

Sökningarna gjordes i olika kombinationer samt med och utan AND/OR, vilket innebär en 

så kallad Boolesk sökteknik som kan användas för att avgränsa vilken korrelation sökorden 

ska ha till varandra (Östlundh, 2012). I Boolesk sökningarna användes AND för att förbinda 

två sökord med varandra. Sökningarna inkluderade även OR när sökningar med två synonyma 

sökord gjordes. 

Under insamlingen av resultatartiklar utgick författarna från studiernas rubriker, ansåg 

författarna att en rubrik passade syftet lästes även den studiens sammanfattning. Bland de 

artiklar där sammanfattningen visade sig svara på syftet lästes hela artikeln, detta finns 

sammanfattat i en sökmatris (Se Bilaga 1). I sökmatrisen finns även beskrivet vilka sökord 
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som kombinerades med varandra med headings eller fritextsökning, antal träffar, antal lästa 

abstrakt och artiklar och slutligen vilka artiklar som valts ut som resultatartiklar. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar efterfrågades för att optimera sökningarna. 

 

Urval 

Flest artiklar hittades genom den omvårdnadsinriktade databasen Cinahl Complete (Östlundh, 

2012). De inklusionskriterier som användes för denna litteraturöversikt var en tidsbegränsning 

mellan 2002 och 2017 då framförallt de senaste studierna var av intresse. Enstaka sökning 

gjordes mellan åren 1997 och 2017 då tillräckligt med artiklar som svarade på syftet inte 

fanns att tillgå. Initialt hade författarna till denna översikt en tidsbegränsning för 

resultatartiklarna det vill säga, man eftersträvade att hitta artiklar mellan år 2002–2017. Då 

författarna endast fann nio resultatartiklar och de rekommendationer Friberg (2012) beskriver 

vid för få träffar inte gav något resultat utökades tidsbegränsningen mellan år 1997–2017, där 

man fann ytterligare en resultatartikel. Valet av artiklar baserades i första hand på artikelns 

titel, om denna verkade kunna svara på syftet lästes även artikelns abstrakt. De artiklar vars 

abstrakt passade för syftet valdes ut och lästes i sin helhet. Artiklarna skulle även vara skrivna 

på engelska då författarnas språkkunskaper begränsas till engelska och svenska. Peer 

reviewed det vill säga artiklar som granskats av andra forskare eftersträvades, artiklarna skulle 

dessutom vara tillgängliga utan kostnad i full text (Östlundh, 2012). Författarna hade från 

början för avsikt att använda artiklar med geografisk begränsning till västerländska länder. 

Under sökningen efter resultatartiklar ändrades detta resonemang då artiklar från Asien 

passade syftet. Den geografiska begränsningen togs därmed bort. De artiklar som användes i 

resultatet representerar kvinnor från Sverige, Nederländerna, USA, Kanada, England, Kina, 

Indonesien och Korea.  

Då syftet var att belysa den sexuella hälsan vid cervixcancer uteslöts de artiklar som 

behandlade andra typer av gynekologisk cancer. Artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av 

förslag på frågor vid granskning av studier (Friberg, 2012). Samtliga artiklar som valdes ut för 

resultatet i litteraturöversikten presenteras i en matris (Se Bilaga 2).  

 

Analys 

Under hela analysprocessen arbetade författarna tillsammans för att uppnå ett så tillförlitligt 

resultat som möjligt. Analysen påbörjades genom att författarna läste samtliga tio 

vetenskapliga artiklar som valts ut flertalet gånger, enskilt och tillsammans. Friberg (2012) 
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menar att artiklarnas innehåll bör läsas igenom vid flera olika tillfällen för att få en 

omfattande helhet. För att få ett underlag som stöd framåt i analysprocessen sammanfattades 

alla artiklar skriftligt. 

Vidare söktes likheter och skillnader i artiklarnas resultatdel enligt Friberg (2012), vilket 

också dokumenterades skriftligt för att ha som stöd. Rubriker samt det mest relevanta för 

syftet i artiklarna färgkodades av författarna för att sedan diskuteras. Artiklarna sorterades 

därefter in i olika grupper utefter de ämnen som varit mest förekommande i studierna. 

Författarna utformade därefter olika teman utifrån dessa ämnen. För en vidare fördjupning i 

temat fysiska aspekter, psykiska aspekter samt sociala aspekter skapades underteman under 

dessa rubriker.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden görs för att skydda de personer som deltar i en studie 

(Kjellström, 2012). För att ta hänsyn till detta valdes endast artiklar som genomgått en etisk 

prövning till denna litteraturöversikt. Enligt sjuksköterskans etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) finns sex olika principer till för att skydda deltagarna i en studie, 

bland annat rätt till anonymitet, privatliv samt självbestämmande. En betydande etisk aspekt 

som tagits ställning till är att det område som författarna belyser är till nytta för 

yrkesprofessionen, samhället eller en patientgrupp. Att dessutom under tiden fråga sig om den 

evidensbaserade vården ska genomsyra all verksamhet i hälso- och sjukvård, därutöver 

fundera på vad man kan göra som framtida sjuksköterskor (Rosén, 2012). För att resultatet 

inte skulle påverkas av författarnas förförståelse användes samtliga vetenskapliga artiklar som 

svarade på syftet till litteraturöversikten (Friberg, 2012). Vidare var en korrekt 

referenshantering väsentlig då allt material som användes skulle redovisas. Då en viss 

språkbegränsning för engelska fanns hos författarna har digitalt lexikon använts vid 

översättning för att minimera riskerna för feltolkning då samtliga artiklar som använts till 

litteraturöversikten var skrivna på engelska (Kjellström, 2012). 

 

Resultat 

Analysen resulterade i tre huvudteman; Fysiska aspekter, Psykiska aspekter och Sociala 

aspekter. Fysiska aspekter har två underkategorier; Kroppsliga förändringar efter behandling 

och Samlagssmärtor. Psykiska aspekter har två underkategorier; Förändrad sexualitet och 

Oro.  
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Fysiska aspekter 

Kroppsliga förändringar efter behandling 

Flera studier visar att den sexuella lusten hade påverkats av de kroppsliga förändringarna som 

behandlingen hade medfört (Bergmark, Åvall-Lundqvist, Dickman, Henningsohn & 

Steinbeck, 1999; Burns, Ryan-Wooley och Davidson, 2007; Song, Choi, Lee, Kim, Lee, Kim 

& Bae, 2012). De kroppsliga förändringar som beskrevs hade orsakat en påverkan på den 

sexuella lusten var framförallt tarmdysfunktion och urininkontinens i samband med samlag, 

vilket hade drabbat flera kvinnor (Bilodeau & Bouchard, 2011; Burns et al., 2007; Vermeer, 

Bakker, Kenter, Stiggelbout & ter Kuile, 2016).  

I Burns et al. (2007) studie beskrev kvinnorna att de var rädda för avföring- och urinläckage 

vid samlag vilket påverkade deras sexuella hälsa. Detta belyste även Vermeer et al. (2016) där 

kvinnorna i studien upplevde att sex inte längre var lika spontant som tidigare på grund av oro 

för urinläckage.  

En kvinna beskrev att hon inte längre ville ha sex med sin make på grund av sina vaginala 

blödningar och illaluktande flytningar som uppstod efter strålbehandlingen (Bilodeau et al., 

2011). Andra kvinnor uppgav att de drabbats av nedsatt lubrikation i samband med samlag 

efter deras behandling, detta orsakade lidande och kvinnorna hade rapporterat som ett 

problem (Bergmark et al., 1999). Flera kvinnor beskrev att de använt en vaginal stav för 

uttänjning av vagina för att underlätta vaginalt samlag och förhindra förträngningar som 

uppstått efter strålbehandling. Flera kvinnor beskrev också att olika kroppsliga symtom från 

behandling och sjukdom påverkat deras förmåga att njuta i samband med sex negativt 

(Ashing-Giwa et al., 2004). I en studie rapporterade 26 % av 197 kvinnor att de hade drabbats 

av vaginala förändringar där de hade upplevt en måttlig eller en betydande minskning av 

slidan vid samlag (Bergmark et al., 1999). Ett fynd var också att 23 % av 195 kvinnor hade 

rapporterat en minskning av elasticiteten av slidan under samlag. 

Song et al. (2012) belyste i sitt resultat skillnaden av sexuell funktion mellan kvinnor som 

hade behandlats med tre olika metoder; konisering, radikal hysterektomi och radikal 

trakelektomi. Av de kvinnor som hade behandlats med konisering i ett tidigt skede upplevde 

67 % av 39 kvinnor att deras sexuella funktion var oförändrad medan av de 18 kvinnor som 

hade genomgått radikal trakelektomi upplevde 78 % att den sexuella funktionen var sämre. 

Även i gruppen för hysterektomi upplevde 71 % av 24 kvinnor att den sexuella funktionen var 

nedsatt efter deras behandling. 
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Samlagssmärtor  

Enligt studier upplever många kvinnor samlagssmärtor i samband med cervixcancer 

behandling (Afiyanti & Milanti, 2013; Vermeer et al., 2016). En kvinna uppgav att hon hade 

känt obehag inför att ha samlag under behandlingsperioden då hon var rädd att uppleva 

samlagssmärta (Bilodeau et al., 2011). Då kvinnan inte var redo att överge sin sexuella 

aktivitet hade hon använt sig av utvidgande redskap, vaginal stav, för att i framtiden kunna ha 

samlag.  

Flera kvinnor beskrev att hade upplevt att deras vaginor kändes trånga och mindre fuktiga 

vid samlag efter behandlingen vilket orsakade samlagssmärta (Afiyanti et al., 2013). I en 

studie av Vermeer et al. (2016) framgick att kvinnor hade uppgett vaginal torrhet som 

biverkning av cancerbehandlingen. Flera av dessa kvinnor hade också upplevt samlagssmärta 

samt en oro för att känna smärta vid sex oavsett om de upplevt detta tidigare eller inte. Några 

kvinnor undvek på grund av detta att ha samlag.  

Vaginala förändringar efter behandlingen för cervixcancer kan vara orsak till 

samlagssmärtor (Bergmark et al., 1999). Dessutom var blödningar vid vaginalt sex mer 

förekommande för kvinnor som har haft cervixcancer än för andra kvinnor, vilket till största 

del berodde på vaginala förändringar av den inre anatomin eller svullnad av vulva. Bland 

dessa kvinnor var det vanligt förekommande med samlagssmärta där 25 % av 246 kvinnor 

uppgav samlagssmärta till följd av svullen vulva vid samlag. Det uppmärksammades även ett 

ökat lidande hos kvinnor som hade drabbats av försämrad lubrikation efter behandling, 

eftersom detta orsakat torrhet i slidan.  

 

Psykiska aspekter 

Förändrad sexualitet 

I en studie av Bilodeau et al. (2011) beskrev kvinnorna att deras syn på sexualitet hade 

förändrats på olika sätt i samband med cervixcancer. Flera kvinnor uttryckte att sexualiteten 

var mer än bara sex och orgasmer där smekningar, kramar och intimitet fått en större 

betydelse. För en kvinna innebar sexualitet att hennes make såg henne och gav henne 

bekräftelse. Trots att cancerdiagnosen ofta resulterade i färre sexuella relationer och nedsatt 

libido hade kvinnorna ansett att deras sexualitet var starkare, de kände sig dessutom mer 

tillfredsställda än tidigare. Bergmark et al. (1999) uppmärksammade i sin studie att 

kvinnornas sexuella intresse var förhållandevis stabilt både före och efter sjukdomen. 

Däremot var libidon ofta nedsatt efter behandlingen. En del kvinnor beskrev att de upplevt ett 
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nytt intresse för sex sedan de inlett en relation med en ny partner (Vermeer et al., 2016). 

Greenwald och McCorkle (2008) belyste att många kvinnor fortsatte att vara sexuellt aktiva 

efter sitt cancerbesked.  

Flera studier visar att den sexuella aktiviteten hos kvinnor som har drabbats av 

cervixcancer var nedsatt (Bergmark et al., 1999; Vermeer et al., 2016; Zeng, Li & Loke, 

2011). Enligt Vermeer et al. (2016) och Zeng et al. (2011) fanns olika orsaker till nedsatt 

sexuell aktivitet i samband med cervixcancer. Flera kvinnor uppgav i en studie en nedsatt 

sexuell frekvens och sämre sexkvalitet till följd av behandlingens biverkningar (Zeng et al., 

2011). Kvinnorna beskrev att de inte har återupptagit sexuella aktiviteter efter sjukdomen, 

orsaker till detta var bland annat trötthet. Andra kvinnor uppgav att det minskade sexuella 

intresset kunde bero på ålder eller att sex inte ansågs lika viktigt, några av kvinnorna upplevde 

den nedsatta sexuella funktionen som en förlust. En del av dessa kvinnor uttryckte en förmåga 

att kunna hantera deras sexuella dysfunktion, däremot fanns ändå en upplevelse av nedsatt 

sexuell aktivitet (Vermeer et al., 2016). Bilodeau et al. (2011) beskrev hur en kvinna ansett 

sig ha haft ett bra sexliv innan cancerdiagnosen. Efter behandlingen hade hennes syn på 

sexualiteten och livet ändrats då hon innan cancerdiagnosen hade haft fler orgasmer än efteråt. 

En annan kvinna hade upplevt att libidon var borta efter cancerdiagnosen. Reducerad libido 

hade ofta förekommit bland kvinnor som hade haft cervixcancer (Burns et al., 2007). 

Bergmark et al. (1999) visade att av 323 kvinnor uppgav 32 % att de hade problem med 

sexualiteten och 39 % av 137 kvinnor hade uppgett att de hade måttlig eller mycket problem 

med deras sexuella funktion. Av 244 kvinnor uppgav 24 % att de hade känt sig måttligt eller 

mindre attraktiva de senaste fem åren. 

 

Oro 

Det framkom i flera studier att cervixcancer-drabbade kvinnor upplever en oro för att sex 

skulle orsaka vaginalskada eller leda till ett återfall av cervixcancer (Afiyanti et al., 2013; 

Ashing-Giwa et al., 2004; Burns et al., 2007; Ding, Hu & Hallberg, 2015). Många av 

kvinnorna var oroliga för att ha vaginalt samlag efter behandlingen. En kvinna beskrev till 

exempel att hon inte hade samlag längre på grund av en rädsla för att komma tillbaka till 

sjukhuset med blödningar efter samlag (Burns et al., 2007). Andra kvinnor uppgav att det 

fanns en fruktan för att förvärra skadan i det cancerdrabbade området vilket påverkade både 

frekvens och kvalitet på sexuella relationer negativt (Ashing-Giwa et al., 2004; Ding et al., 

2015). Flera kvinnor som överlevt cervixcancer uppgav att de hade fått vaginala förändringar 

efter cancerbehandlingen (Afiyanti et al., 2013). Flera av dessa kvinnor hade besvärats av 
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kraftiga flytningar och små blödningar efter samlag. Dessa symptom hade orsakat både ångest 

och oro för att drabbas av ett canceråterfall. En del kvinnor hade uttryckt en oro för att 

sexuella aktiviteter skulle påverka behandlingens effekter negativt då kvinnorna inte haft 

samlag eller andra sexuella aktiviteter sedan behandlingen hade påbörjats (Zeng et al., 2011). 

Ding et al. (2015) hade uppmärksammat kvinnors behov av bekräftelse kring sjukdomen och 

behandlingens biverkningar. En kvinna uppgav att hon hade samtalat med en annan kvinna 

som hade drabbats av cervixcancer. Båda kvinnorna upplevde liknande symtom vilket innebar 

en lättnad för kvinnan som då fått en bekräftelse på att hon inte var ensam med besvären då 

hon tidigare hade upplevt en oro kring sjukdomen och behandlingens biverkningar. Däremot 

beskrev flera kvinnor att de tre månader efter sitt cancerbesked inte var sexuellt aktiva. 

Samtliga kvinnor beskrev att de hade valt bort samlag för att de var rädda att det skulle göra 

ont eller att någonting skulle gå sönder under tiden de hade samlag. En kvinna uttryckte även 

att cancerdiagnosen innebar slutet för hennes sexliv.  

 

Sociala aspekter 

En del kvinnor som överlevt cervixcancer upplevde att deras sjukdom hade bidragit till 

positiva effekter med avseende på relationer (Ashing-Giwa et al., 2004). Bland annat hade 

kvinnorna beskrivit att deras relationer hade blivit starkare, de uppgav även mer kraft att 

avsluta en dålig relation. Flera kvinnor hade upplevt en lättnad över att inte behöva vara 

engagerad sexuellt. En kvinna hade upplevt sitt förhållande som tråkigt innan hon fått sin 

cancerdiagnos (Ding et al., 2015). Efter sjukdomsbeskedet beskrev hon sitt förhållande som 

mer intressant, samt att deras känslor hade stärkts och kommunikationen blivit bättre. 

Kvinnorna har svarat i en studie att de sett sexuell aktivitet och en balanserad sexuell relation 

till sin partner som en betydande symbol för deras livskvalitet (Zeng et al., 2011). Bilodeau et 

al. (2011) belyste den äktenskapliga relationen, där kvinnorna uttryckte att deras liv förändrats 

i samband med cancerdiagnosen och de uppskattade livet och deras relation till deras män mer 

än vad de gjort innan. En av kvinnorna uttryckte att sjukdomen bidragit till en positiv 

utveckling för henne och hennes makes sexualliv.  

I kontrast till ovanstående resultat visar att kvinnor upplevt att deras sexuella relationer, 

äktenskap och förhållanden hade påverkats negativt efter att de drabbats av cervixcancer 

(Ashing-Giwa et al., 2004; Bilodeau et al., 2011; Burns et al., 2007; Greenwald et al., 2008; 

Vermeer et al., 2016). Många kvinnor har uppgett att deras minskade sexuella behov till följd 

av sjukdomen hade påverkat deras relationer negativt (Burns et al., 2007; Greenwald et al., 
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2008; Vermeer et al., 2016). Några singelkvinnor i en studie ansåg att deras tidigare 

cancersjukdom hade varit ett hinder från att inleda ett förhållande (Vermeer et al., 2016). Det 

fanns svårigheter att upprätthålla en hälsosam sexuell relation då en del kvinnor hade drabbats 

av psykologiska svårigheter och fysiska problem till följd av sin cancer (Burns et al., 2007). 

De fysiska problem som kvinnorna hade upplevt efter sin behandling hade inflytande på 

kvinnornas sexlust. Fynden tydde på att minskad sexuell lust kunde orsaka spänningar mellan 

kvinnan och hennes sexualpartner. Även skuldkänslor gentemot sin partner förekom hos en 

del kvinnor till följd av ett nedsatt sexuellt intresse (Vermeer et al., 2016). Av 179 kvinnor 

svarar 33.8 % att cervixcancer hade haft en negativ inverkan på deras förhållande och 

äktenskap (Greenwald et al., 2008). Efter mer än 16 år som gått efter behandling av 

cervixcancer svarade 35.3 % av 179 kvinnors att det fortfarande fanns en negativ inverkan på 

förhållandet.  

Två andra kvinnor i samma studie uppgav svårigheter att uttrycka sina behov och 

önskemål till deras makar gällande sexuell aktivitet. En kvinna uttryckte att maken inte skulle 

förstå att det fanns fler sätt att utföra sexuella aktiviteter på än enbart samlag. En kvinna ansåg 

att hon fått sjukdomen genom sin make då hon enbart haft sex med denne. 

Det framkom att kvinnor som överlevt cervixcancer hade upplevt att sjukdomen och dess 

behandling inte haft någon påverkan på deras relationer, däremot uppgav kvinnorna att de 

hade upplevt sexuella besvär i form av minskad lust och smärta (Ashing-Giwa et al., 2004). I 

samma studie uppgav gifta kvinnor en förekomst av relationsproblem till följd av sexuell 

problematik.  

Afiyanti et al. (2013) beskriver hur samtliga kvinnor i en studie uppgav att samlag efter 

cancerbehandlingen endast utfördes för att fullfölja sina plikter som fruar. Detta skedde trots 

att kvinnorna vid varje tillfälle upplevde samlagssmärtor. En del av kvinnorna berättade att 

deras män hotade med att gifta om sig i fall kvinnorna inte tillfredsställde männens sexbehov. 

Flera av kvinnorna försökte undvika sex till följd av de vaginala besvär som orsakats av 

behandlingen. Andra kvinnor uppgav att de hade tvingat sig själva till att ha sex med deras 

makar efter att de hade förlorat sin sexuella lust (Ashing-Giwa et al., 2004). 

Flera kvinnor beskrev att deras sexliv var helt förlorade på grund av makens rädsla att 

skada kvinnan (Ding et al., 2015). En annan make behandlade sin hustru som att hon vore 

gjord av porslin och han vågade inte längre sova bredvid sin fru. En kvinna beskrev hur 

hennes partner slutat ta sexuella initiativ på grund av rädsla för att smittas med sjukdomen 

(Zeng et al. 2011).   
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Diskussion 

I detta stycke presenteras författarnas diskussion kring resultat samt metod för denna 

litteraturöversikt. I avsnitt metoddiskussion redogörs processen för datainsamling, urval, 

analys samt författarnas samarbete. Vidare i resultatdiskussion diskuteras artiklarnas resultat 

samt relateras till vald teoretisk utgångspunkt; Hendersons behovsteori. I avsnitt kliniska 

implikationer presenteras författarnas förslag på hur resultatet kan tillämpas i 

vårdsammanhang. Slutligen redogörs förslag till fortsatt forskning.   

 

Metoddiskussion 

Sammanlagt tio stycken vetenskapliga artiklar har legat till grund för det resultat som 

presenteras i denna litteraturöversikt. De resultatartiklar som användes hittades efter 

sökningar i databaserna; Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO. En styrka i denna 

litteraturöversikt är därmed att sökningar genomfördes i fyra databaser (Henricson, 2012). 

Resultatartiklarna valdes ut genom att identifiera innehållet i abstract där artikeln skulle 

innehålla information om cervixcancer med koppling till sexuell hälsa, sexualitet och närhet. 

De artiklar som inte specifikt handlade om cervixcancer exkluderades, även de artiklar som 

inte hade blivit godkända av en etisk kommitté valdes bort. Författarna planerade för en 

åldersfördelning med ett fokus på yngre cervixcancer drabbade kvinnor, detta uteslöts dock i 

analysen av resultatet då vi ansåg att ung ålder i samband med cancer var svårdefinierat. En 

svaghet för denna litteraturöversikt var svårigheten att hitta resultatartiklar som enbart har 

handlat om cervixcancer, då många artiklar har inkluderat andra sorter av gynekologisk 

cancer och därmed inte svarat på syftet. Med anledning till bristen på relevanta artiklar 

använde författarna en artikel från 1999 i resultatet. Innehållet i studien ansågs trots sin ålder 

relevant, däremot uppstod funderingar hos författarna kring huruvida problem med den 

sexuella funktion som kvinnorna uppgav har förändrats fram till idag. Författarna fann ingen 

artikel som kunde svara på detta, varför även detta kan ses som en svaghet i översikten. 

Sökningarna i databasen Cinahl Complete tillförde sex resultatartiklar (Se Bilaga 1). 

Sökningarna i PubMed resulterade i en artikel och PsycINFO två resultatartiklar. Detta kan 

tolkas som att författarna har haft relevanta sökord då de fått dubbletter. Författarna 

eftersträvade vårdvetenskapliga artiklar varför resultatartiklarna från PsycINFO och PubMed 

kan verka missvisande då PsycINFO främst innehåller psykologiska och psykiatriska 

vetenskapliga artiklar och PubMed riktar sig mot biomedicinska vetenskapliga artiklar. 

Författarna ansåg att dessa databaser innehöll artiklar som var relevanta för syftet. 
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Att välja bort en geografisk begränsning sågs som en styrka i litteraturöversikten då detta 

ansågs kunna gynna den svenska hälso- och sjukvården eftersom ca 1,7 miljoner personer i 

Sverige är utrikesfödda enligt Statistiska centralbyrån (2016). Att inte begränsa den 

geografiska vidden kan också vara betydelsefullt för att insamla kunskap om religiösa och 

kulturella skillnader vad gäller synen på sexuell hälsa. Detta kan även gynna sjuksköterskans 

roll och vårdrelation på en gynekologisk vårdavdelning gentemot kvinnan som har andra 

kulturer och traditioner. 

Båda författarna anser att de haft ett välfungerande samarbete där man träffats flera gånger 

i veckan under hela processen. Misstolkningar av information på grund av engelsk 

begränsning som fanns hos författarna försökte undvikas genom att samtliga artiklar lästes av 

båda och med hjälp av ett digitalt lexikon. En svaghet för analysen är att den kan ha påverkats 

av författarnas brist på tidigare erfarenheter från att sammanställa en litteraturöversikt. 

Sammanfattningsvis har författarna genom denna litteraturöversikt fått en större förståelse 

för hur omfattande en kvinnas kropp och psyke kan påverkas efter cervixcancer och 

sjukdomens behandling. 

  

Resultatdiskussion 

Fysiska problem 

Denna litteraturöversikt visar att kvinnor kände oro för att ha samlag med sin partner och på 

så sätt upplevt sexuell ohälsa på grund av fysiska aspekter som samlagssmärta och 

urininkontinens. Det är sjuksköterskans uppgift att informera kvinnan om hur dessa 

biverkningar kan påverka sexualiteten (Jerpseth, 2011). Enligt Hendersons teori innebär en 

god vård att som sjuksköterska hjälpa patienten att kunna tillfredsställa sina behov vilket kan 

göras genom att ge patienten information (Wiklund Gustin et al., 2012). Sjuksköterskan bör 

under samtal informera om de möjligheter som finns för att underlätta ett sexliv, däribland 

den vaginala staven, dilator, som enligt Cancercentrums vårdprogram för cervix- och 

vaginalcancer (2010) används till följd av postoperativ strålbehandling där sammanväxningar 

kan uppkomma. Förträngningar i slidan försvårar för kvinnan vid sexuella aktiviteter, särskilt 

penetration vilket en dilator kan förhindra. Detta är i linje med en studie av Tian (2013) som 

visar att kvinnor till följd av cervixcancer inte ville ha ett sexliv då de drabbats av 

behandlingsbiverkningar såsom förträngningar i slidan, torra slemhinnor, urinläckage och 

vaginala blödningar. 

Samlagssmärta till följd av cervixcancer kan uppkomma både på grund av kirurgi eller av 

strålbehandling (Gustavii Koskinen, 2010). Förträngningar i slidan samt sprickor i vulva till 
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följd av behandling är vanliga orsaker till samlagssmärta. Vid samlag kan kvinnan uppleva 

djup samlagssmärta samt smärtor i ändtarm, urinblåsa och slida. Det kan även göra ont om 

kvinnan inte känner sig tillräckligt upphetsad eller vid torra slemhinnor som bland annat kan 

bero på att kvinnor kommer in i klimakteriet efter en hysterektomi. I en studie av Tomatta, 

Carpenter, Schilder och Cardenes (2009) uppgav flera kvinnor att de kände samlagssmärta 

samt minskad lust. Andra kvinnor rapporterade att de hade vaginala förändringar och minskad 

lubrikation i samband med samlag. Enligt Henderson bör sjuksköterskan belysa för patienten 

att det finns möjligheter att uppleva ett fungerande sexliv trots de sexuella förändringar en 

kirurgisk behandling kan ha orsakat (Wiklund Gustin et al., 2012). 

Urininkontinens innebär ofrivilligt urinläckage och kan uppkomma som en biverkning av 

strålbehandlingen mot lilla bäckenet (Dahm Kähler, 2010). Enligt en studie av Lalos, 

Kjellberg och Lalos (2008) uppgav majoriteten av kvinnor att de inte hade urininkontinens 

besvär innan behandlingen medan fler kvinnor uppgav att de hade urininkontinens besvär ett 

år efter behandlingen. Hur kvinnan kan hantera dessa besvär frångår Hendersons teori som 

fokuserar på människans behov, istället kan hon för att kunna handskas med de pågående 

fysiska problemen använda sig av copingstrategier enligt Lazarus (Monat et al., 2007). 

Studier visar ett samband mellan aktiv coping och livskvalitet hos kvinnor som har haft 

gynekologisk cancer (Costanzo et al., 2006; Zeng et al., 2011). Bland de kvinnor som 

använde aktiv copingstrategi fanns flera samband med en positiv upplevelse av hälsa och 

livskvalitet. Kvinnorna handskades med sin situation bland annat genom att söka mentalt stöd 

i olika behandlingsgrupper. 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att det är viktigt för kvinnor att få hjälp och 

stöd från vårdpersonal att hitta ett sätt att hantera sin cancerdiagnos och de olika biverkningar 

som medföljer behandlingen. De sociala, fysiska och psykiska aspekterna spelar stor roll för 

hur kvinnor upplever sin sexuella hälsa. Den fysiska och psykiska hälsan påverkar 

sexualiteten relaterat till handlingar, tankar och känslor. Författarna till denna 

litteraturöversikt tror att kvinnan har större förutsättningar att uppleva sexuell hälsa relaterat 

till hennes fysiska nedsättningar med stöd och information från närstående och sjukvård. 

 

Behov av information och kunskap 

Ett nyckelfynd som författarna har uppmärksammat under arbetets gång är behovet av 

information hos kvinnorna kring cervixcancer, sjukdomens behandling samt hur detta 

påverkar sexualiteten. Då kvinnan ofta upplever att hon inte kan kommunicera med någon i 
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sin omgivning om något så privat som sex och cancer i underlivet finns ett behov av någon 

professionell som kan uppfylla den funktionen (Jerpseth, 2011). Kvinnor kan ha svårt att 

själva lyfta dessa ämnen och sjuksköterskan kan sakna relevant kunskap för detta. I en studie 

beskriver en sjuksköterska att samtal kring sex och identitet inte prioriteras trots att 

vårdpersonalen ansåg att sexualiteten var viktig (Ussher et al., 2013). Detta kunde bero på 

frånvaro av kunskap inom ämnet där sjuksköterskorna inte känt sig tillräckligt erfarna eller 

utbildade för att kunna ge aktuell information om sex för kvinnan och hennes partner. Ofta 

inkluderades istället frågor om sex i samband med samtal om kost och träning. Flera 

sjuksköterskor beskriver att ju mer erfarenhet de har fått genom att prata med patienter om 

sex, desto mer vågar dem diskutera detta med kvinnor eftersom ämnet då upplevs 

normaliserat. Författarna till denna litteraturöversikt önskar att fler sjuksköterskor ska få 

utbildning i att prata om sexuell hälsa och sexualitet med kvinnan utifrån hennes individuella 

behov. 

Vi tror att kunskap om detta kunde gjort kvinnorna mer förberedda på vad som händer med 

underlivet efter behandling samt vilka biverkningar som kan förväntas. Detta behov bekräftas 

också i studier där kvinnorna i många fall hade önskat sig mer information (Burns et al., 2007; 

Vermeer et al., 2014). Den information som gavs i vårdsammanhang upplevdes ofta som 

bristfällig eller att tidpunkten varit fel vilket resulterade i att kvinnorna hade svårt att ta till sig 

informationen. Författarna till denna litteraturöversikt tror att broschyrer att ta med sig hem 

och läsa i lugn och ro samt samtalsuppföljning där kvinnan och eventuell partner kan ställa 

frågor som väckts till sjuksköterskan kan vara en del av en personcentrerad vård. 

Kvinnorna uppgav att de hade velat få information sex månader upp till ett år efter deras 

behandling då de ansåg att sexualiteten inte var i fokus under behandlings- och 

återhämtningsperioden (Vermeer et al., 2016). Studier visar att även kvinnornas partners 

uttrycker ett behov av information kring det sexuella. Aydin och Yesiltepe Oskay (2016) 

beskriver hur en av kvinnornas make hade ansökt om skilsmässa då han varit rädd att smittas 

med sjukdomen. Enligt Hendersons behovsteori finns ett ansvar för sjuksköterskor att även 

stötta och värna om närstående och deras delaktighet i vårdsammanhang (Wiklund Gustin et 

al., 2012). 

Att tillgodose patientens behov är enligt Henderson (1982) en av sjuksköterskans 

viktigaste uppgifter vilket förutom att delge information också innebär att försäkra sig om att 

patienten verkligen har förstått det som underrättats. Att få ett cancerbesked kan för den 

drabbade upplevas som ett hot där en kris kan utlösas och personen kan bli blockerad från att 

ta emot information, därför kan det vara viktigt att informationen upprepas vid flera olika 
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tillfällen (Tingström, 2014). Patienten kan ha svårt att själv uttrycka sina behov, genom att 

sjuksköterskan lyfter ämnet kan hon hjälpa patienten i dessa sammanhang enligt Hendersons 

behovsteori (Wiklund Gustin et al., 2012). Att vara delaktig i sin vård är en förutsättning för 

att uppnå oberoende, genom att kvinnan tar del av information om sin sjukdom och 

behandling kan hon få större förståelse för hur hennes sexualitet kan påverkas. Att ha kunskap 

kan också gynna kvinnors förmåga att handskas med sin situation. Enligt Cancercentrums 

Vårdprogram för cervix- och vaginalcancer (2010) framkommer det att vid recidiv, 

återkommande, cancer så ska information framföras till både patienten och hennes anhöriga 

där sex och samlevnad informeras, vilket författarna inte kan se framgick ur resultatartiklarna. 

Kvinnorna uttryckte att de ville ha information tillsammans med sin partner om biverkningar 

som kan uppstå av behandlingen, exempelvis samlagssmärtor, blödningar och sköra 

slemhinnor vilket inte framkommer i Vårdprogrammet för cervix- och vaginalcancer. Den 

bristande informationen som upplevs av kvinnorna och deras partners rörande sexualitet i 

samband med cervixcancer skulle kunna bero på att tillräcklig kunskap om sexualitet saknas 

hos vårdpersonal, studier visar också att tidsbrist och en oro för att inkräkta på patienternas 

privata sfär kan vara orsaker till detta (Aydin et al., 2016). 

Sammanfattningsvis upplever författarna att behovet av information gällande sexuell hälsa 

i samband med cervixcancer hos kvinnorna är stor. Sjuksköterskan kan med hjälp av 

utbildning inom sexualitet samt utifrån Hendersons behovsteori fylla en viktig roll för dessa 

kvinnor. Där bland annat rådgivning om hur man kan underlätta sexlivet till exempel med 

olika hjälpmedel som glidmedel och bedövningsgel kan vara betydelsefullt. Samtidigt kan 

sjuksköterskan lindra kvinnornas oro genom samtal där information rörande behandlingar och 

biverkningar som klimakteriebesvär tas upp. Gotay, Farley och Kawamoto (2008) menar att 

kunskap gällande återhämtningen efter cervixcancer kan ha stor betydelse för både kvinnan 

och hennes partner gällande den sexuella hälsan. 

 

Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt är av värde för sjuksköterskor inom gynekologisk-onkologisk 

verksamhet. I vården finns det inget vårdprogram som talar om för sjuksköterskorna hur 

informationen ska nås fram till cervixcancer-drabbade kvinnor med förändrad sexualitet och 

sexuell hälsa. Författarna till denna litteraturöversikt anser att det är sjuksköterskans plikt att 

inhämta den kunskap som krävs för att kunna svara på den information patienten behöver. 

Detta kan göras genom att skapa ett vårdprogram utformat för hur information ska ges till 
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kvinnor om sex och sexuella aktiviteter, där sjuksköterskor ger alla kvinnor samma 

information men även individanpassad information för en personcentrerad vård. 

Informationen ska ges på en avsatt tid i ett enskilt rum enbart för kvinnan och sjuksköterskan 

samt eventuell partner. Genom vårdprogrammet vet sjuksköterskan hur informationen ska nås 

fram till kvinnan där kunskapsinhämtningen ska bestå av fysiska, psykiska och sociala 

aspekter. Att dela ut enskilda broschyrer till kvinnan och hennes partner kan ge fördelar då de 

på eget håll kan fundera och reflektera över sjukdomen, behandlingar och dess biverkningar. 

Sammanfattningsvis anser författarna till denna litteraturöversikt att kvinnan bör erbjudas ett 

uppföljande samtal en tid efter behandlingen där man fokuserar på den sexuella hälsan efter 

cervixcancer. Detta skulle kunna gynna kvinnans sexuella hälsa positivt. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna upplever att översikten visar bristfällig information kring sexualitet och 

cervixcancer hos kvinnorna. Samtidigt anser vi att det saknas forskning kring hur 

sjuksköterskan ska inhämta kunskap för att kunna föra ett samtal om sexuell hälsa med 

kvinnan i samband med cervixcancer. Författarna till denna litteraturöversikt tror att forskning 

kring hur sjuksköterskan kan inhämta samt delge information och kunskap rörande sexualitet i 

samband med cervixcancer kan vara betydelsefullt både för både sjukvårdspersonal och 

patienter. Genom forskning inom detta område kan ett särskilt vårdprogram för samtal om sex 

och sexuella aktiviteter utformas, där kvinnans inställning till sexualitet och sexuell hälsa 

skulle kunna upprätthållas som en naturlig del av vårdandet.  

Ett ytterligare forskningsområde behandlar hur svenska hälso- och sjukvården kan nå ut till 

kvinnor som emigrerat till Sverige. Många kvinnor emigrerar från länder där screening och 

vaccinationsprogram mot cervixcancer inte finns samtidigt som information kring denna 

sjukdom är bristfällig. Det är viktigt att tidigt informera dessa kvinnor att det finns tillgång till 

screening- och vaccinationsprogram mot cervixcancer. Ett förslag är att information i 

broschyrer skrivs på olika språk så att alla kvinnor har möjlighet att ta del av denna kunskap 

och utveckling.  

 

Slutsats  

Denna litteraturöversikt visar att sjuksköterskor bör ta mer ansvar för att utforma ett 

vårdprogram för cervixdrabbade-kvinnor om sexuell hälsa. I resultatet har det framkommit att 

många kvinnor som drabbats av cervixcancer upplever förändringar i underlivet som utlöser 
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oro och ett påverkat sexliv. Kvinnorna upplevde att en nedsatt sexlust påverkade deras 

relationer negativt. Alla kvinnor upplevde dock inte att sexlivet påverkades negativt till följd 

av cervixcancer, flera uppgav att deras sexualitet och relationer hade blivit starkare. I 

resultatet kan ett behov av information och kunskap hos både kvinnor och deras närstående 

urskiljas, detta är delvis sjuksköterskans ansvar. Att ha kunskap om sin sjukdom och dess 

påverkan på kroppen kan bidra till minskad oro samt ge förutsättningar för att kunna hantera 

sin situation. Därför spelar vårdprogrammet en viktig roll här då sjuksköterskan kan hjälpa 

kvinnan genom fysiska, psykiska och sociala aspekter. 

Tecken på sexuell ohälsa framträder i resultatet där kvinnor uttrycker att de haft sex mot 

sin vilja, då säkerhet och trygghet är en förutsättning för att uppleva sexuell hälsa enligt 

WHO:s definition. Genom att sjuksköterskan insamlar kunskap om hur cervixcancer påverkar 

kvinnans kropp kan hon på ett bättre sätt stödja kvinnan att uppleva sexuell hälsa genom att 

informera om vanliga biverkningar som kan påverka sexualiteten och den sexuella hälsan 

samt hur sexualiteten kan underlättas.  

  



 
 24 (36) 

 

Referensförteckning 

*Resultat artiklar 

 

*Afiyanti, Y., & Milanti, A. (2013). Physical sexual and intimate relationship concerns 

among Indonesian cervical cancer survivors: A phenomenological study. Nursing & 

Health Sciences, 15(2), 151-156. doi: 10.1111/nhs.12006 

 

 

Akyuaz, A., Yilmaz, C., Yenen, M., Yavan T., & Kilic, A. (2011). Women´s awareness of the 

human papilloma virus and related health problems. Journal of Advanced Nursing, 

67(12), 2703-2712. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05693.x 

 

*Ashing-Giwa, K., Kagawa-Singer, M., Padilla, G., Tejero, J., Hsiao, E., Chhabra, R., 

Martinez, L., & Tucker, B. (2004). The impact of cervical cancer and dysplasia: a 

qualitative, multiethnic study. Psycho-Oncology, 13(10), 709-728. doi: 

10.1002/pon.785 

 

Aydin, R., & Yesiltepe Oskay, Ü. (2016). Sexual experience of women after pelvic 

radiotherapy for cervical cancer. Turkish Journal of Oncology, 31(4), 119-127. doi: 

10.5505/tjo.2016.1472  

 

*Bergmark, K., Åvall-Lundqvist, E., Dickman, P-W., Henningsohn, L., & Steinbeck, G. 

(1999). Vaginal Changes and Sexuality in Women with a History of Cervical Cancer. 

The New England Journal of Medicine, 340(18), 1383-1389. Hämtad från CINAHL 

Complete. 

 

*Bilodeau, K., & Bouchard, L. (2011). The sexuality of Quebec women with cervical cancer: 

Looking for love despite radiotherapy’s trauma to their sexual body. Canadian 

Oncology Nursing Journal, 21(4), 233-237. doi: 10.5737/1181912x214233237  

 

Bixo, M. (2014). Klimakteriebesvär. I M. Bixo & T. Bäckström (Red.), Gyn.: 

Problemorienterad gynekologi och obstetrik (s. 204-210). Stockholm: Liber AB. 

 

Brattberg, G. (2008). Att hantera det ohanterbara: Om coping. Stockholm: Värkstaden AB. 

 

*Burns, M., Costello, J., Ryan-Wooley, B., & Davidson, S. (2007). Assessing the impact of 

the late treatment effects in cervical cancer: an exploratory study of women’s 

sexuality. European Journal of Cancer Care, 16(4), 364-372. Hämtad från CINAHL 

Complete. 

 

Cancercentrum. (2010). Vårdprogram för cervix- och vaginalcancer. Hämtad 4 maj, 2017, 

från Cancercentrum, 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/syd/cervix_va

gina_201404_rcc.pdf  

 

Costanzo, E., Lutgendorf, S., Rothrock, N., & Anderson, B. (2006). Coping and quality of life 

among women extensively treated for gynecological cancer. Psycho-Oncology, 15(2), 

132-142. doi: 10.1002/pon.930  

 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/syd/cervix_vagina_201404_rcc.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/syd/cervix_vagina_201404_rcc.pdf


 
 25 (36) 

 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur.  

 

Dahm Kähler, P. (2010). Cervixcancer. I P-O. Janson & B-M. Landgren (Red.), Gynekologi 

(s. 215-222). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

*Ding, Y., Hu, Y., & Rahm Hallberg, I. (2015). Chinese Women Living with Cervical Cancer 

in the First 3 Months after Diagnosis. Cancer nursing, 38(1), 71-80. doi: 

10.1097/NCC.0000000000000133 

 

Drolet, M., Brisson, M., Maunsell, E., Franco, E., Coutlée, F., Ferenczy, A., Fisher, W., & 

Mansi, J. (2011). The psychosocial impact of an abnormal cervical smear result. 

Psycho-Oncology. 21, 1071-1081. doi: 10.1002/pon.2003 

 

Eldh, A-C. (2014). Delaktighet i rollen som patient. I F. Friberg & J, Öhlén (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s. 485-501). Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Fugl-Meyer, K., & Fugl-Meyer, A. (2010). Definitioner och förekomst av sexuella 

dysfunktioner. I P-O. Lundberg & L. Löfgren-Mårtensson (Red.), Sexologi (s. 265-

273). Stockholm: Liber AB. 

 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Gotay, C., Farley, J., & Kawamoto, C. (2008). Adaption and quality of life among long-term 

cervical cancer survivors in the military health care system. Military Medicine, 

173(10), 1035-1042. Hämtad från CINAHL Complete.  

 

*Greenwald, H., & McCorkle, R. (2008). Sexuality and Sexual Function in Long-term 

Survivors of Cervical cancer. Journal of Women's Health, 17(6), 955-963. doi: 

10.1089/jwh.2007.0613  

 

Gustavii Koskinen, B. (2010). Sexologi ur kvinnans perspektiv. I P-O. Janson & B-M. 

Landgren (Red.), Gynekologi (s. 327-335). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Hammer, A., Kahlert, J., Rositsch, A., Pederson, L., Gravitt, P., Blaakaer, J., & Soegaard, M. 

(2017). The temporal and age-dependent patterns of hysterectomy-corrected cervical 

cancer incidence rates in Denmark: a population-based cohort study. Acta Obstetricia 

et Gynecologica Scandinavica, 96(2), 150-157. doi: 10.1111/aogs.13057 

 

Helström, L. (2010). Gynekologiska tillstånd och sexuell funktion. I P-O. Lundberg & L. 

Löfgren-Mårtensson (Red.), Sexologi (s. 328-343). Stockholm: Liber AB. 

 

Henderson, V. (1982). Grundprinciper för patientvårdande verksamhet. Stockholm: Liber 

AB. 

 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från 

idé till examination inom omvårdnad (s. 471–478). Lund: Studentlitteratur AB.  

 



 
 26 (36) 

 

Hulter, B. (2014). Sexualitet. I A. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa 

och ohälsa (s. 581-607). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Jerpseth, H. (2011). Gynekologisk omvårdnad. I A. Almås, H., Stubberud, D-G. & R, 

GrØnseth (Red.), Klinisk omvårdnad 2 (s. 17-53). Stockholm: Liber AB. 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M, Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 69-90). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Lalos, O., Kjellberg, L., & Lalos, A. (2008). Urinary, climacteric and sexual symptoms 1 year 

after treatment of cervical cancer without brachytherapy. Journal of Psychosomatic 

Obstetrics & Gynecology, 30(9), 269-274. doi: 10.3109/01674820902789225 

 

Lundberg, P-O. (2010). Sexualorganens anatomi och fysiologi. I P-O. Lundberg & L. 

Löfgren-Mårtensson (Red.), Sexologi (s. 53-72). Stockholm: Liber AB. 

 

Lundberg, P-O. (2010). Farmakologisk behandling av kvinnlig sexuell dysfunktion. I P-O. 

Lundberg & L. Löfgren-Mårtensson (Red.), Sexologi (s. 391-393). Stockholm: Liber 

AB. 

 

Monat, A., Lazarus, R. S., & Reevy, G. M. (2007). The Praeger Handbook on Stress and 

Coping. Praeger Publishers Inc. 

 

Mortensen, G., & Adeler, A. (2009). Qualitative study of women´s anxiety and information 

needs after a diagnosis of cervical dysplasia. J Public Health, 18(5), 473-482. doi: 

10.1007/s10389-010-0330-1 

 

Ribeiro, A., Costa, M., Alves, R., Villa, L., Saddi, V., Carneiro, M., Zeferino, L., & Rabelo-

Santos, S. (2015). HPV infection and cervical neoplasia: associated risk factors. 

Infectious Agents and Cancer, 10(1), 1-7. doi: 10.1186/s13027-015-0011-3 

 

Rosén, M. (2012). Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 439-446). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Rylander, E. (2010). Förebyggande av cervixcancer. I P-O. Janson & B-M. Landgren (Red.), 

Gynekologi (s. 207-214). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

*Song, T., Choi, C., Lee, Y-Y., Kim, T-J., Lee, J-W., Kim, B-G., & Bae, D-S. (2012). Sexual 

Function after Surgery for Early-Stage Cervical Cancer: Is There a Difference in It 

According to the Extent of Surgical Radicality. The Journal of Sexual Medicine, 9(6), 

1697-1704. doi: 10.1111/j.1743-6109.2012.02723.x 

 

Spetz Holm, A-C., & Hammar, M. (2014). Den normala menscykeln - och om varför kvinnor 

kommer in i klimakteriet. I A-C. Spetz Holm, L. Jonasson & M. Hammar (Red.), 

Klimakteriet: En uppdatering (s. 13-26). Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Statistiska centralbyrån. (2016). Från massutvandring till rekordinvandring. Hämtad 12 maj, 

2017, från Statistiska centralbyrån, http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-

statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/ 



 
 27 (36) 

 

 

Sundström Poromaa, I. (2010). De kvinnliga könsorganens anatomi. I P-O. Janson & B-M. 

Landgren (Red.), Gynekologi (s. 13-31). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor [Broschyr]. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.  

 

Tian, J. (2013). Sexual Well-Being of Cervical Cancer Survivors under 50 Years Old and the 

Factors Affecting Their Libido. Gynecol Obstet Invest, 76(3), 177-181. doi: 

10.1159/00355106 

 

Tingström, P. (2014). Information och utbildning. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s. 595-623). Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Tomatta, J., Carpenter, J., Schilder, J., & Cardenes, H. (2009). Representations of Vaginal 

Symptoms in Cervical Cancer Survivors. Cancer Nursing, 32(5), 378-384. doi: 

10.1097/NCC.0b013e3181a54c39  

 

Ussher, J., Perz, J., Gilbert, E., Wong, T., Mason, C., Hobbs, K., & Kirsten, L. (2013). 

Talking about sex after cancer: A discourse analytic study of health care professional 

account of sexual communication with patients. Psychology & Health, 28(12), 1370-

1390. doi: 10.1080/08870446.2013.811242 

 

*Vermeer, W., Bakker, R., Kenter, G., Stiggelbout, A., & ter Kuile, M. (2016). Cervical 

cancer survivors’ and partners’ experiences with sexual dysfunction and psychosexual 

support. Supportive Care in Cancer, 24(4), 1679-1687. doi: 10.1007/s00520-015-

2925-0  

 

Vermeer, W., Bakker, R., Kenter, G., de Kroon, C., Stiggelbout, A., & ter Kuile, M. (2014). 

Sexual issues among cervical cancer survivors: how can we help women seek help?. 

Psycho-Oncology, 24(4), 458-464. doi: 10.1002/pon.3663 

 

Vaisy, A. (2014). Sexual Behaviors Among Iranian Women with Cervical Cancer. Sexual 

Addiction & Compulsivity, 21(4), 263-275. doi: 10.1080/10720162.2014.941255 

 

Waller, J., McCaffery, K., Kitchener, H., Nazroo, J., & Wardle, J. (2006). Women´s 

experiences of repeated HPV testing in the context of cervical cancer screening: A 

qualitative study. Psycho-Oncology, 16(3), 196-204. doi: 10.1002/pon.1053 

 

Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

 

World Health Organization. (u.å.). Defining sexual health and sexuality. Hämtad 16 mars, 

2017, från World Health Organisation, 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/  

 

*Zeng, Y., Li, D., & Loke, A. (2011). Life after cervical cancer: Quality of life among 

Chinese women. Nursing & Health Sciences, 13(3), 296-302. doi: 10.1111/j.1442-

2018.2011.00616.x 



 
 28 (36) 

 

Östlundh, L. (2012).  Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (s. 57-81).  Lund: Studentlitteratur AB. 
 



 
 

29 (36) 
 

 

Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

Cinahl Complete cervix neoplasms 

AND intimacy 

(Headings) 

2 Peer reviewed 

Human 

Full text 

Language: English 

Årtal: 2002-2017 

2 2 1 

Afiyanti, Y., & Milanti, A. (2013). 

PsycINFO Cervical cancer 

sexuality survivors 

(Fritextsök) 

10 Peer reviewed 

Human 

Full text 

Language: 

English 

Årtal: 2002-2017 

7 7 1 

Ashing-Giwa, K., Kagawa-Singer, M., 

Padilla, G., Tejero, J., Hsiao, E., Chhabra, 

R., Martinez, lL., Tucker. B. (2004). 

Cinahl Complete cervical cancer 

AND sexual 

dysfunction 

(Fritextsök) 

20 Full text 

Peer reviewed 

Årtal: 1997-2017 

5 1 1 

Bergmark, K., Åvall-Lundqvist, E., 

Dickman, P-W., Henningsohn, L., & 

Steinbeck, G. (1999) 

Cinahl Complete cervical cancer 

AND sexuality 

(Headings) 

90 Full text 

Peer reviewed 

Language: 

English. 

Årtal: 2002-2017 

6 3 1 

Bilodeau, K., & Bouchard, L. (2011). 

Cinahl Complete cervical cancer 

survivors AND 

sexuality 

(Fritextsök) 

13 Peer reviewed 

Human 

Full text 

Language: English 

Årtal: 2002-2017 

8 7 1 

Burns, M., Costello, J., Ryan-Wooley, B., 

& Davidson, S. (2007). 
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träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat (se bilaga 2). 

Cinahl Complete cervical cancer 

AND experience 

AND after 

diagnosis 

(Fritextsök) 

16 Peer reviewed 

Human 

Full text 

Language: English 

Årtal: 2002-2017 

2 1 1 

Ding, Y., Hu, Y., & Rahm Hallberg, I. 

(2015). 

Cinahl Complete cervix neoplasms 

AND sexuality 

AND sex 

(Headings) 

20 Peer reviewed 

Human 

Full text 

Language: English 

Årtal: 2002-2017 

7 2 2 

Greenwald, H., & McCorkle, R. (2008). 

 

Zeng, Y., Li, D., & Loke, A. (2011). 

PsycINFO Sexual function 

AND cervical 

cancer 

(Fritextsök) 

39 Peer reviewed 

Human 

Full text 

Language: 

English 

Årtal: 2002-2017 

1 1 1 

Song, T., Choi, C., Lee, Y-Y., Kim, T-J., 

Lee, J-W., Kim, B-G., & Bae, D-S. (2012). 

PubMed Cervical cancer 

experience AND 

sexuality  

(Fritextsök) 

44 Human 

Full text 

10 years 

5 1 1 

Vermeer, W., Bakker, R., Kenter, G., 

Stiggelbout, A., & ter Kuile, M. (2016). 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Afiyanti et al.  Physical and 

intimate 

relationship 

concerns among 

Indonesian 

cervical cancer 

survivors: A 

phenomenological 

study. 

2013, 

Indonesien, 

Nursing and 

Health 

Sciences. 

Syftet var att 

undersöka 

sexuella besvär 

och deras 

påverkan på 

den intima 

relationen hos 

kvinnor som 

överlevt 

cervixcancer.  

Design: Kvalitativ, 

deskriptiv 

fenomenologisk studie. 

Urval: 13 kvinnor som 

var överlevare av 

cervixcancer sedan 

minst ett år. 

Datainsamling: 

Djupgående intervju. 

Analys:  

Tematisk analys enligt 

van Manen.  

Resultaten i studien presenteras i två huvudteman: 

1. Fysiska sexuella problem efter behandling av 

cervixcancer. 

2. Effekterna av minskad sexuell lust för sin 

partner.  

Sammanställning: 

Flera av kvinnorna upplevde blödningar och kraftiga 

flytningar från vagina efter sex, nedsatt sexuell lust, 

nedsatt lubrikation och samlagssmärtor. Kvinnorna 

uttrycker även oro för canceråterfall. Sex sågs som en 

äktenskaplig plikt men undveks ofta pga. vaginala 

besvär.  

Ashing-Giwa et 

al.  

The impact of 

cervical 

cancer and 

dysplasia: A 

qualitative, 

multiethnic 

study. 

2004, USA, 

Psycho-

Oncology. 

Syftet var att 

undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalitet ur 

ett kulturellt 

perspektiv.  

Design: Kvalitativ 

studie. 

Urval: 23 

nyckelinformanter samt 

51 kvinnor från fyra 

olika etniska grupper.  

Datainsamling: 

Intervjuer med 

nyckelinformanter samt 

fokusgrupp.  

Analys: 

Innehållsanalys. 

Resultatet visade att: 

Upplevelsen av förändring av relationer efter 

sjukdomsbeskedet skilde sig mellan kvinnorna. De 

sexuella besvären påverkade relationerna. En del 

kvinnor uppgav positiva effekter av sin cancer, 

däribland starkare relationer. Kvinnorna rapporterade 

nedsatt libido relaterat till oro och känslan av att 

tvinga sig själv till sexuella aktiviteter.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Bergmark et al. Vaginal changes 

and sexuality in 

women with a 

history of cervical 

cancer. 

1999, Sverige, 

The New 

England 

Journal of 

Medicine. 

Syftet var att 

fastställa 

förekomsten av 

vaginala 

förändringar 

bland kvinnor 

som hade 

behandlats för 

cervixcancer 

och i vilken 

utsträckning 

dessa 

förändringar 

påverkade deras 

sexualitet. 

Design: Kvantitativ 

studie. 

Urval: En 

kontrollgrupp på 350 

och 256 kvinnor efter 

behandlad cervixcancer. 

Datainsamling: Genom 

enkäter 

Analys: Tematisk 

analys 

Resultatet visade att: 

Det sexuella intresset varit stabilt hos kvinnorna både 

före och efter sjukdomen. Däremot var sexlusten ofta 

nedsatt efter cancerbehandlingen. 

- 32 % av 323 kvinnor uppgav problem med sin 

sexualitet. 26 % av 197 kvinnor hade fått 

vaginala förändringar. 23 % av 195 kvinnor 

uppgav minskad elasticitet i slidan. 

Samlagssmärtor förekom hos 25 % av 246 

kvinnor. 

Blödningar från vagina i samband med sex var 

vanligare hos cervixcancer drabbade kvinnor. Ett 

ökat lidande sågs hos de kvinnor som drabbats av 

nedsatt lubrikation.  

Bilodeau et al.  The sexuality of 

Quebec women 

with cervical 

cancer: Looking 

for love despite 

radiotherapy’s 

trauma to their 

sexual body. 

2011, Kanada, 

Canadian 

Oncology 

Nursing 

Journal. 

Syftet är att 

beskriva 

erfarenheten av 

sexualitet av 

medelålders 

Quebec kvinnor 

som lever med 

cervixcancer. 

Design: Kvalitativ, 

fenomenologisk studie. 

Urval: 10 kvinnor  

Datainsamling: Genom 

intervjuer  

Analys: Deskriptiv 

fenomenologisk design 

av Husserl. 

Resultatet visade att:  

Kvinnor upplevde sexualiteten som starkare och mer 

tillfredsställande än tidigare. Andra kvinnor upplevde 

en negativ påverkan på sin sexualitet. Kroppsliga 

förändringar påverkade sexualiteten negativt. En 

kvinna var orolig att uppleva samlagssmärta, för att 

förebygga detta använde hon sig av uttänjande 

hjälpmedel. Kvinnorna beskrev att sjukdomen haft 

någon form av påverkan på deras relation. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Burns et al.  Assessing the 

impact of the late 

treatment effects 

in cervical cancer:  

an exploratory  

study of women’s 

sexuality. 

2006, England, 

European 

Journal of 

Cancer Care 

Syftet var att 

undersöka 

kvinnors 

sexualitet 2-3 år 

efter behandling 

för 

cervixcancer. 

Design: Kvalitativ 

studie. 

Urval: 28 kvinnor som 

behandlats för 

cervixcancer 

Datainsamling: Djupa 

intervjuer 

Analys: 

Fenomenologisk analys 

enligt Husserl. 

Resultatet visade två relevanta huvudteman: 

1. Fysisk påverkan efter behandling 

2. Behandlingens inverkan på sexualiteten 

Sammanställning: 

Kvinnorna beskrev nedsatt sexuell lust till följd av 

cervixcancer och kände en oro för blödningar i 

samband med samlag.  

Vidare beskrev kvinnorna minskade sexuella behov 

samt att urin- och tarmproblematik hade påverkat 

deras relationer negativt. Dessutom upplevde 

kvinnorna det svårt att upprätthålla sexuella 

relationer. 

 

 

 

Ding et al.  Chinese Women 

Living with 

Cervical Cancer 

in the First 3 

Months After 

Diagnosis 

2015, Kina, 

Cancer Nurs  

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

erfarenheter av 

kinesiska 

kvinnor med 

cervixcancer i 

de första tre 

månaderna efter 

diagnos. 

Design: Kvalitativ 

studie. 

Urval: 14 kvinnor 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: Beskrivande 

fenomenologisk design 

enligt Colaizzi’s metod. 

Resultatet visade att: 

Kvinnorna upplevde att sexlivet påverkades negativt 

pga. Oro. Detta var också en orsak till att kvinnorna 

inte tagit upp sitt sexliv efter sin behandling. Ett 

behov av bekräftelse och information kring sjukdom 

och behandling uttrycktes. Kvinnornas partners var 

oroliga att orsaka skada hos kvinnorna vid sexuella 

aktiviteter. En del kvinnor upplevde att relationen 

stärkts efter cancerdiagnosen.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Greenwald et al.  Sexuality and 

sexual function in 

long-term 

survivors of 

cervical cancer. 

2008, USA, 

Journal of 

Women's 

Health.  

Syftet var att 

bedöma 

sexualitet och 

den sexuella 

funktionen hos 

kvinnor som 

behandlats för 

invasiv 

cervixcancer.   

Design: Kvantitativ 

studie. 

Urval: 208 kvinnor som 

överlevt invasiv 

cervixcancer. 

Datainsamling: 

Telefonintervjuer. 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att: 

Många av kvinnorna i studien fortfarande var sexuellt 

aktiva efter sitt sjukdomsbesked.  

- 33,8 % av 179 kvinnor upplevde att deras 

förhållanden påverkats negativt till följd av 

cervixcancer. 16 år efter behandling upplevde 

35,3 % av dessa kvinnor en negativ påverkan på 

relationen.  

 

 

 

Song et al.  Sexual Function 

after Surgery for 

Early-Stage 

Cervical cancer: 

Is There a 

Difference in It 

According to the 

Extent of Surgical 

Radicality? 

2012, 

Sydkorea, 

Journal Sexual 

Medicine.  

Syftet var att 

undersöka 

skillnaden 

mellan 

postoperativ 

sexuell funktion 

av tidigt och 

sent stadie av 

cervixcancer.  

Design: Kvantitativ, 

retrospektiv studie. 

Urval: 86 kvinnor 

svarade på enkäterna 

Datainsamling: Enkäter 

(FSFI). 

Analys: Deskriptiv 

statistik. 

Resultatet visade att: 

Tre olika behandlingsgrupper jämfördes med 

varandra: Konisering, radikal trakelektomi och 

radikal hysterektomi. 67 % av 39 kvinnor som 

genomgått en konisering ansåg att den sexuella 

hälsan var oförändrad. 

Kvinnor med radikal trakelektomi uppgav 78 % av 

18 kvinnor en försämring av den sexuella hälsan. 

Kvinnor med radikal hysterektomi upplevde 71 % av 

24 kvinnor en negativ påverkan på den sexuella 

hälsan.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Vermeer et al. Cervical cancer 

survivors’ and 

partners’ 

experiences with 

sexual 

dysfunction and 

psychosexual 

support. 

2016, 

Nederländerna, 

Support Care 

Cancer 

Syftet var att 

granska 

erfarenheter av 

sexuell 

dysfunktion, 

psykosexuellt 

stöd samt 

vårdbehov hos 

cervixcancer 

överlevare och 

deras 

livskamrater.  

Design: Kvalitativ 

studie. 

Urval: 30 cervixcancer 

överlevare och 12 

partners deltog i 

studien.  

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

dataanalys. 

Resultatet visade att: 

Kvinnorna upplevde att sex inte längre var lika 

spontant pga. oro för urinläckage. Flera av kvinnorna 

upplevde ett nedsatt intresse för sex sedan de 

genomgått behandling, även andra orsaker till nedsatt 

libido uttrycktes. Vaginal torrhet och samlagssmärta 

var orsaker till att undvika sex. En del kvinnor 

uppgav att de upplevt ett nytt intresse för sex efter att 

de inlett en ny partnerrelation. Kvinnorna beskrev en 

förmåga att hantera sin sexuella dysfunktion. 

Skuldkänslor förekom hos kvinnorna gentemot deras 

partners pga. sexuell lust. Singelkvinnor upplevde att 

sjukdomen hindrat dem från att inleda en relation.  

Zeng et al.  Life after cervical 

cancer: Quality of 

life among 

Chinese women. 

2011, Kina, 

Nursing and 

Health 

Sciences.  

Syftet var att 

undersöka 

meningen av 

livskvalitet 

bland 

överlevare av 

cervixcancer i 

Kina.  

Design: Kvalitativ 

studie. 

Urval: 35 kvinnor som 

genomgått en första 

behandling för 

cervixcancer. 

Datainsamling: 

Frågeformulär med 

öppna frågor. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys.   

Resultatet visade att: 

En del av kvinnorna upplevde negativa förändringar 

på sexlivet efter sin cancerbehandling. Det fanns 

även en oro för att sex skulle påverka behandlingen 

negativt.  

Kvinnorna såg sin sexualitet som en viktig symbol 

för sin livskvalitet, dessutom fanns en rädsla hos 

kvinnas partner att smittas med cancersjukdomen.  

 


