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Sammanfattning    

Livmoderhalscancer är en sjukdom som drabbar cirka 450 kvinnor per år. Screening för 

cellförändringar förhindrar i många fall sjukdomen att utvecklas. De effektiva 

behandlingar som idag finns att tillgå gör även många kvinnor friska från 

cancersjukdomen. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevda livskvalitet 

efter behandling för livmoderhalscancer. Metoden som användes var litteraturöversikt 

där både kvalitativa och kvantitativa artiklar granskades. I resultatet framkom fyra 

huvudteman: en förändrad sexualitet och partnerrelation, en känslomässig 

bergochdalbana, ny dimension av andlighet och att vara i behov av stöd och 

information. Efter behandling för livmoderhalscancer var känslor som skuld, oro, skam 

och rädsla vanliga hos drabbade kvinnor. Dessutom sågs en stor förändring i sexlivet 

samt i relationen till partnern. Cancerupplevelsen kunde även ge en styrka i vardagen 

och göra att livet tillskrevs en ny mening. Information och stöd sågs som viktiga 

faktorer för att hantera sin situation. Genom att som sjuksköterska arbeta med en 

holistisk människosyn där hela människans situation tas i beaktning, finns en god 

möjlighet till upplevd livskvalitet hos de drabbade kvinnorna.  

 

 

Nyckelord: Cervical cancer, quality of life, sexuality, information, spirituality, 

relations, body image, support.   
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INLEDNING 

Cancer är idag en diagnos som de flesta människor är medvetna om, en sjukdom som 

har ett stort utrymme i media och som diskuteras flitigt. Livmoderhalscancer drabbar 

årligen cirka 450 kvinnor och det är den form av gynekologisk cancer som drabbar flest 

unga kvinnor (Cancercentrum 2017). Livmoderhalscancer har lyfts mer i 

samhällsdebatten de senaste åren då utveckling av förebyggande åtgärder har gjort 

framsteg med screening för cellförändringar samt vaccin mot humant pappillomvirus 

(HPV) som kan orsaka livmoderhalscancer. Dessa framsteg inom forskningen gör att 

allt fler kvinnor överlever sin cancer idag, det går dock inte att bortse från att många 

kvinnor kan tvingas leva med följder av behandlingen och betydande förändringar i 

livet. Vår upplevelse är att det finns ett för litet fokus kring hur dessa kvinnor upplever 

livet och vardagen efter behandling. En anledning vi ser som möjlig till detta är att 

kvinnors hälsa i ett historiskt perspektiv har åsidosatts och förminskats, vilket möjligen 

förekommer än idag. Vi önskar med detta examensarbete beskriva kvinnors upplevelser 

av påverkan på den upplevda livskvaliteten efter behandling. Detta kan ge en ökad 

kunskap hos oss själva som sjuksköterskor samt öka möjligheterna för oss att ge en så 

god vård som möjligt till dessa patienter. 

 

 

BAKGRUND 

Livmoderhalscancer 

Livmoderhalscancer orsakas till största delen av HPV-virus vilket är ett sexuellt 

överförbart virus. Sjukdomen drabbar oftast kvinnor mellan 30-40 år samt kvinnor över 

70 år (Cancercentrum 2017). Blödning efter klimakteriet eller blödningar mellan 

menstruationer är det vanligaste symtomet, men ofta upplevs inga symtom alls i ett 

tidigt skede. I de fall sjukdomen fortskridit kan kvinnan uppleva trötthet, smärta och 

upphörd urinproduktion (Lindahl 2018). Till alla kvinnor från 23 års ålder erbjuds 

screening för cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer. Sjukdomen 

utvecklas långsamt vilket gör att man med hjälp av screening kan upptäcka sjukdomen 

tidigare. Detta förbättrar överlevnadschanserna och ökar möjligheterna till ett liv utan 

sjukdom. Cirka 70 procent av de kvinnor som fått livmoderhalscancer lever fem år efter 

diagnosen (Cancercentrum 2017).  

 

 

Behandling av livmoderhalscancer och dess effekter 

Behandlingen mot livmoderhalscancer består av kirurgi, cytostatika eller strålning, ofta i 

kombination och val av behandlingsmetod varierar beroende på tumörens storlek och 

dess spridning i kroppen. I de fall där cancertumören är begränsad till livmoderhalsen 

opereras ofta livmodern bort, tillsammans med övre delen av slidan och lymfkörtlar 

utanför livmodern, vilket medför att slidan förkortas samt att kvinnan blir steril. En 

alternativ operationsmetod finns som kallas trakelektomi och kan genomföras om 

cancertumören är liten. Nästan hela livmoderhalsen opereras då bort men livmodern 

sparas för att bevara kvinnans förmåga att kunna bli gravid. Är tumören spridd kan 

äggstockarna behöva opereras bort vilket gör att hormonproduktionen upphör helt och 
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kvinnan hamnar i klimakteriet. På unga kvinnor lämnas ofta äggstockarna kvar för att 

undvika att hamna i förtida klimakterium, samt för att bevara fertiliteten (Le Clercq 

2017). Kvinnor som kommer i ett förtida klimakterium kan uppleva värmevallningar 

med svettningar, humörförändringar samt torra och sköra slemhinnor (Cancerfonden 

2015). Strålbehandling, ofta i kombination med cytostatikabehandling, krävs när 

cancern är spridd till lymfkörtlar eller är belägen djupt i livmoderhalsen (Le Clercq 

2017). Strålbehandling kan minska fertiliteten eller orsaka bestående sterilitet. 

Slemhinnorna kan även bli tunna och mindre elastiska till följd av strålbehandlingen 

(Cancerfonden 2015). 

 

 

Livskvalitet 

Birkler (2007, ss. 92–103) beskriver livskvalitet som ett generellt begrepp för ett gott liv 

eller ett mått på välbefinnande där syftet är att ha god kvalité i livet, snarare än att 

förlänga livet. Detta stämmer väl överens med WHO:s (1997) beskrivning av 

livskvalitet som ett brett begrepp som har en stor inverkan på människans fysiska 

välbefinnande, psykologiska tillstånd, sociala relationer och personliga erfarenheter. 

WHO:s definition av livskvalitet innefattar synen på den egna ställningen i livet utifrån 

individuella mål, förväntningar och normer i jämförelse med de värde- och kultursystem 

som råder där de bor.  

 

För kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer beskrevs livskvalitet vara en 

personlig känsla som kunde variera utifrån livets gång och för många kvinnor hade 

livskvaliteten fått en förändrad betydelse efter sjukdom (Pilkington & Mitchell 2004). 

Faktorer som ansågs särskilt betydelsefulla för upplevd livskvalitet hos kvinnor med 

gynekologisk cancer var fertilitet och sexuell förmåga, således kunde behandlingen ge 

negativa effekter på kvinnornas upplevelse av livskvalitet (Reis, Kizilkaya Beji & 

Coskun 2010). 

 

 

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa är relaterat till hela människan och kan beskrivas med tre begrepp, upplevelse av 

sundhet, friskhet och välbefinnande. Sundhet innebär förmågan att kunna göra goda val 

för sig själv och med friskhet menas frånvaro av sjukdom. Välbefinnande har inga 

objektiva kriterier eller ramar utan är en unik personlig upplevelse. Hälsa kan även 

beskrivas som att uppleva sig som en helhet och en enhet (Wiklund 2003, ss. 80-82). 

Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010, ss. 52-57) hälsa som ett välmående och 

att ha förmågan att göra det man upplever betydelsefullt i livet. 

 

 

Lidande 

Det finns ingen motsättning mellan hälsa och lidande, utan en människa kan uppleva 

hälsa trots lidande. En förutsättning för att uppleva hälsa är dock att lidandet är 

uthärdligt. Då hälsa är människans upplevelse av sig själv som helhet, kan lidande 

beskrivas som den plåga människan upplever på grund av förlust av helhet och kontroll. 
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De livsmål människan har kan upplevas vara förlorade och det kan vara svårt att 

överhuvudtaget se hur hon ska leva med den nya förändrade tillvaron (Wiklund 2003, 

ss. 98-102). Beroende på ursprunget till lidandet kan lidandet kallas vid olika namn, 

såsom sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande är knutet till 

fysiska symptom och besvär relaterade till sjukdom och de konsekvenser och 

begränsningar dessa symptom för med sig i människans liv. Sjukdomslidandet är starkt 

kopplat till livslidandet, som ofta aktualiseras då människan blir sjuk och väcker 

existentiella frågor till liv hos den drabbade. Till skillnad från sjukdomslidandet så rör 

livslidandet inte bara lidande på grund av sjukdomssymptom utan hela människans 

existens och hållningen till sig själv. En upplevelse av begränsning på grund av 

sjukdom kan upplevas som ett hot mot människans identitet och värde och således 

skapa ett livslidande (Wiklund 2003, ss. 102-108). Ett vårdlidande beskrivs kunna 

erfaras av patienten då vården inte grundar sig i dennes behov eller begär, eller då 

patienten inte upplevt sig bli sedd som en hel människa. Således kan en reduktionistisk 

syn på människan skapa ett vårdlidande då hen inte ses som en unik person där kropp 

och själ är en enhet (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin 2002).  

 

 

Kroppen och identiteten 

Då kroppen har erfarenheter och upplevelser kan den beskrivas som “levd”, vartefter 

varje människa “är” sin kropp, snarare än har en kropp (Merleau-Ponty 1995 se 

Dahlberg & Segesten 2010, ss. 131-132). Genom kroppen får vi tillgång till livet vilket 

innebär att en förändring i kroppens utseende eller funktion på grund av skada eller 

sjukdom medför en förändring i tillgången till livet och världen. Förändringen påverkar 

inte bara den kroppsdel som drabbas utan ger avtryck i hela människans existens. 

Tanken om kroppen som levd hör samman med både identiteten och självkänslan 

(Dahlberg och Segesten 2010, ss. 133-134). En människas identitet och självkänsla både 

påverkar och påverkas av upplevelsen av hälsa. Identiteten är starkt kopplat till 

prestation, men även kroppsuppfattning och kroppens funktion. Vid sjukdom och skada 

kan både synen på kroppen samt kroppens funktioner förändras vilket kan vara ett hot 

mot identiteten och kan skapa ett lidande (Wiklund 2003, s. 101).  

 

Kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer upplever ofta en förändrad relation till 

sin kropp. Kroppen hade innan diagnos tagits för given och kändes efter behandling 

främmande och oförutsägbar. Att lära känna sin kropp på nytt och åter uppleva kontroll 

över den egna kroppen upplevdes viktigt efter behandling och var något kvinnor 

fortfarande arbetade med fem år efter behandling. Kvinnorna hade ofta svårt att 

acceptera denna kroppsliga osäkerhet och hade en känsla av att de skulle behöva leva 

med osäkerheten resten av livet. De kände att de levde med en ständig beredskap på 

symtom eller känslor som indikerade på att något var fel med kroppen, vilket påverkade 

det dagliga livet negativt (Sekse, Gjengedal och Råheim 2013).  

 

 

Sjuksköterskan och vårdandet 

Ingår sjuksköterskans omvårdnadsansvar ingår det att både ta del av det vetenskapliga 

kunskapsområdet samt att ha en humanistisk människosyn i patientarbetet. Människan 
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ska ses som en unik och fri individ som ska bemötas med ett personcentrerat synsätt. 

Att ge personcentrerad vård kännetecknas av att vården utgår ifrån patientens 

individuella behov, förväntningar och resurser. I sjuksköterskans profession ligger ett 

ansvar att ge möjlighet för människor att bevara, förbättra eller återfå hälsa samt 

uppleva välbefinnande och livskvalitet. Det etiska förhållningssättet ska genomsyra 

omvårdnadsarbetet, där respekt ska visas för människors rättigheter, integritet, värdighet 

och självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening 2017, ss. 4-7). En rättighet för 

patienten är att erhålla individuellt utformad information kring sitt hälsotillstånd för att 

kunna vara delaktig i sin vård (Patientlagen 2014:821). Det är således hälso- och 

sjukvårdspersonalens ansvar att ge information till både patient och dennes närstående 

(Patientsäkerhetslagen 2010:659).  

 

Hos patienter som behandlats för olika typer av cancer sågs informationsbehovet som 

särskilt viktigt och bestod av flera aspekter. Förutom information kring sitt 

sjukdomstillstånd hade de även förväntningar på sjuksköterskan att ge information kring 

testresultat, behandlingsfrekvens, orsaker till smärta och eventuella behandlings-

biverkningar (Song et. al 2016).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har idag goda överlevnadschanser och 

många blir friska från sjukdomen. Att vara fri från sjukdom utgör dock inte en självklar 

upplevelse av hälsa och välbefinnande, då det kan finnas följder av cancerbehandlingen 

som kvinnan kan behöva leva med. Sjukdom eller skada som gör att kroppen inte ser ut 

eller har samma funktioner som tidigare kan till exempel påverka människans 

upplevelse av helhet, med ett lidande som följd. Att i ett vårdsammanhang ses som en 

unik, hel människa där alla behov beaktas, ökar möjligheterna till upplevd hälsa, 

välbefinnande och livskvalitet. Med anledning av detta är det viktigt för oss själva som 

sjuksköterskor att få en större förståelse för kvinnors upplevelser efter behandling för 

livmoderhalscancer vilket kan generera i bra bemötanden och vård till dessa kvinnor.  

 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevda livskvalitet efter behandling för livmoder-

halscancer. 

 

 

METOD 

Metoden som använts för studien är litteraturöversikt enligt Friberg (2017, ss. 141-143). 

I denna metod bearbetas både kvalitativ och kvantitativ forskning med syftet att skapa 

en översikt inom ett visst område. Forskningsresultat bearbetas genom ett systematiskt 

arbetssätt för att skapa en sammanställning av det valda området.  
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Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av databaserna Pubmed och Cinahl vilka har 

vårdvetenskapliga artiklar, samt PsycInfo som publicerar psykologiska och 

beteendevetenskapliga artiklar. Sökorden som användes var Cervical cancer survivors, 

Cervical cancer, body, experiences, quality of life, qualitative study, treatment effects. 

De artiklar som valdes ut till resultatet var de som svarade till studiens syfte. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar har valts att inkluderas i studiens resultat, där de 

kvantitativa artiklarna presenterar en mer överskådlig bild av området, till skillnad från 

de kvalitativa artiklarna som på ett mer detaljrikt sätt beskriver människors upplevelser. 

Avgränsningar gjordes till en 10-årsperiod för att fånga aktuell forskning, en studie 

inkluderades dock som var från 2007 då den ansågs kunna tillföra mycket till arbetet. 

Ytterligare avgränsningar gjordes till engelskt och svenskt språk och att artiklarna var 

peer-reviewed. Medvetet gjordes ingen avgränsning i sökningen geografiskt, då en stor 

bredd i resultatet önskades samt att det fanns ett begränsat antal artiklar om ämnet.  

 

Ett helhetsgrepp över studiernas karaktär kan erhållas genom att kritiskt läsa 

sammanfattningarna. Efter den första översikten så görs en avgränsning till de artiklar 

som väljs att ta med i arbetet (Friberg 2017, s. 146). Sammanfattningarna av studierna 

(abstract) lästes för att se om artiklarnas syfte och resultat kunde svara på vårt syfte. 

Artiklar som hade en tveksam vetenskaplighet eller som inte svarade på vårt syfte 

exkluderades. Tillslut valdes 10 stycken artiklar ut för att användas i resultatet, alla från 

olika länder, varav 7 stycken kvalitativa och 3 stycken kvantitativa. För detaljerad 

information om sökprocessen, se bilaga 1. För en närmare presentation av artiklarna, se 

bilaga 2. 

 

 

Dataanalys 

Analysen startade med att läsa igenom de valda artiklarna ett flertal gånger och sedan 

gjordes en första skriftlig granskning och sammanfattning. Detta för att få en överblick 

över artiklarnas resultat och huruvida de var relevanta utifrån studiens syfte. Med hjälp 

av att sedan färgmarkera de delar i texterna som svarade till studiens syfte och 

sammanfatta detta framträdde likheter och gemensamma nyckelord i texterna vilket gav 

resultatets huvudteman och underteman. Enligt Friberg (2017, ss. 148–149) kan en ökad 

förståelse för de enskilda studiernas helhet erhållas genom att läsa igenom dem flera 

gånger. Vidare beskrivs att den största vikten av dataanalysen läggs på presentationen 

av skillnader och likheter som återfinns i artiklarnas resultat. En sortering sker sedan där 

innehåll av samma karaktär hamnar under passande teman.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet beskriver kvinnors upplevda livskvalitet efter behandling för livmoder-

halscancer, vilket presenteras i olika teman i tabell 1. 

 

Tabell 1: Översikt över huvudteman och underteman. 

Huvudtema Undertema 
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En förändrad sexualitet och 

partnerrelation 

 

Kroppsliga förändringar och 

påverkan på sexualiteten 

 

Påverkan på partnerrelationen 

En känslomässig berg- och 

dalbana 

 

En ny syn på kroppen 

 

Att brottas med känslor av 

ångest och rädsla 

 

En förändrad vardag 

En ny dimension av 

andlighet 

Att finna en inre styrka 

 

En ny livsmening 

Att vara i behov av stöd och 

information 

Att söka stöd i sin omgivning 

 

En önskan att få veta 

 

 

En förändrad sexualitet och partnerrelation 

Kroppsliga förändringar efter livmoderhalscancer visade sig påverka sexualiteten. 

Dessutom kunde både positiva och negativa upplevelser kring partnerrelationen erfaras.  

 

Kroppsliga förändringar och påverkan på sexualiteten 

Många kvinnor som genomgått behandling för livmoderhalscancer återgav att de hade 

fått en betydande påverkan på sexlivet. Nästan hälften av kvinnorna (43,3 %) var inte 

sexuellt aktiva sedan behandling och den vanligaste orsaken beskrevs vara att de eller 

deras partner inte var intresserade, fysiska problem och trötthet (Greimel, Winter, Kapp 

och Haas 2008). Bland de kvinnor som var sexuellt aktiva var de inte det lika ofta som 

tidigare och upplevde heller inte samma tillfredsställelse vid sex som tidigare. Symtom 

som vaginala blödningar, känsla av kortare och trängre slida, vaginal torrhet samt 

smärta vid samlag var vanligt förekommande och beskrevs vara en bidragande faktor till 

en minskad sexlust (Afiyanti & Milanti 2013; Bilodeau & Bouchard 2011; Vermeer, 

Bakker, Kenter, Stiggelbout & ter Kuille 2016; Zeng, Li & Loke 2011). En rubbning i 

blås- och tarmfunktionen såsom förstoppning, urinläckage, inkontinens, diarré och 

smärtsam urinering skapade dessutom en oro och rädsla för läckage samt smärta vid 

samlag (Burns, Costello, Davidson & Ryan-Wooley 2007).  

 

De fysiska förändringarna relaterade till behandlingen gjorde att många kände sig 

otroligt obekväma och hade svårt att slappna av, även med en partner de haft i flera år 

(Bilodeau & Bouchard 2011). De blödningar och flytningar som kunde komma i 

samband med samlag skapade en ångest och rädsla för att det var farligt samt att få ett 

återfall av cancern (Afiyanti & Milanti 2013). Rädsla för att få ett återfall av cancern var 

även kopplat till en oro kring HPV-viruset vilket var en anledning för en del kvinnor att 

inte återuppta sexuella aktiviteter (Vermeer et al. 2016). Att sjukdomen ofta 

uppkommer från ett sexuellt överförbart virus beskrevs av många bidra till upplevelsen 

av sjukdomen som tabubelagd och svår att prata om. Med anledning av detta kände 
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vissa även tvivel och oro kring sin partners tidigare sexliv och trohet (Bilodeau & 

Bouchard 2011). 

 

Inte enbart negativa effekter kring sexualiteten återfanns utan positiva erfarenheter som 

berikade samlivet beskrevs också. Många kvinnor hade fått ett förändrat synsätt kring 

sex efter behandling där sexualiteten hade växt och innefattade mer än tidigare. 

Anledningen var en ökad uppskattning av de känslomässiga och mänskliga 

dimensionerna, snarare än enbart de fysiska. Som ett resultat av detta upplevde sig flera 

kvinnor mer nöjda med samlivet efter behandlingen än innan (Bilodeau & Bouchard 

2011). 

 

 

Påverkan på partnerrelationen 

En sexuell dysfunktion efter behandling visade sig i många fall påverka relationen till 

partnern. En minskad sexlust kunde ge dåligt samvete gentemot sin partner och många 

upplevde svårigheter att kommunicera om sina känslor kring sexualiteten och samlivet. 

En del upplevde att deras partner hade svårt att acceptera deras sexuella begränsningar 

eller kände en press från sin partner att vara sexuellt aktiv (Vermeer et al. 2016). Att 

vara sexuellt aktiv beskrevs vara ett krav för att leva upp till sin roll som fru och vissa 

kände därför ett tvång till sex trots smärta. Detta grundade sig ofta i en rädsla att deras 

partner skulle lämna dem eller hitta någon annan om de inte tillfredsställde sin man 

sexuellt. En del kvinnor uttryckte en känsla av att ha förlorat sin kvinnlighet då de inte 

längre kunde tillfredsställa sin man och gav då sin tillåtelse att mannen fick gifta om sig 

med en annan kvinna (Afiyanti & Milanti 2013). Andra hade istället erfarenheten att 

deras partner verkade ha förlorat sexuellt intresse eller undvek sexuell kontakt (Vermeer 

et al. 2016). 

 

Partnerrelationen kunde även ha förändrats i en positiv riktning då vissa upplevde att 

relationen blivit mer intim och harmonisk (Zeng, Li & Loke 2011). Hos de kvinnor som 

hade ny partner sedan behandling upplevdes ofta ett återuppväckt intresse för sex 

(Vermeer et al. 2016). Även de som uttryckte att de gått vidare i livet sedan behandling 

hade med tiden upplevt ett tillfredsställande sexliv med partnern igen (Clemmens, 

Knafl, Lev & McCorkle 2008). 

 

 

En känslomässig berg- och dalbana 

Kvinnorna upplevde ofta en annorlunda bild av kroppen samt ett försämrat 

känslomässigt välbefinnande. Trötthet och utmattning gjorde även att många hade svårt 

att upprätthålla ett tillfredsställande vardagsliv.  

 

En ny syn på kroppen 

Efter behandling för livmoderhalscancer sågs en signifikant försämring i livskvalitet 

avseende kroppsbilden jämfört med innan behandling (Barnas, Skret-Margielo, Skret & 

Bidzinski 2012). En upplevelse av förändrad kroppsbild var ett vanligt fenomen och 

hade sin grund i de kroppsliga förändringar som kvinnorna upplevde efter sin 
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behandling. Den negativa kroppsbilden var i många fall relaterad till en viktuppgång 

som behandlingen kunde ge (Burns et al. 2007). Till följd av kroppsliga förändringar 

kunde kvinnorna även ha svårt att kännas vid den delen av kroppen som var skadad och 

behandlad (Vermeer et al. 2016).  

 

Att brottas med känslor av ångest och rädsla 

Olika former av rädsla och ångest framkom vara vanliga känslor, ofta kopplat till en oro 

att återfå cancersjukdomen (Clemmens et al. 2008; Saraf, Singh & Khurana 2013; Zeng, 

Li & Loke 2011). Upplevelsen av minskat självförtroende och ökad känsla av sårbarhet 

beskrevs även (Zeng, Li & Loke 2011). En del kvinnor upplevde en otillfredsställelse i 

livet och hade svårt att se någon mening i sina erfarenheter. Trots att de hade barn och 

familj kände de att livet saknade mening, då deras anhöriga inte kunde förändra deras 

situation (Saraf, Singh & Khurana 2013). Fysiska och psykologiska följder av 

behandlingen gjorde att det var en kamp att bara leva, och vissa såg sina liv som 

förstörda (Clemmens et al. 2008). Depression visade sig vara ett vanligt besvär efter 

behandling. Hela 78% av kvinnorna i studien led av depression efter behandlingen, 

varav 45% av dessa kvinnor led av måttlig eller svår depression (Bae & Park 2016). 

 

En förändrad vardag 

I vardagen efter behandling upplevde kvinnorna ofta en negativ effekt på det sociala 

välbefinnandet med en känsla av att vara isolerad och ett minskat socialt nätverk (Zeng, 

Li & Loke 2011). Det var även vanligt att känna trötthet eller utmattning vilket gjorde 

det svårt att vara lika aktiv som förut och många var i behov av hjälp från andra för att 

klara av vardagssysslor (Saraf, Singh & Khurana 2013). Att vara tvungen att lämna över 

vardagssysslor till sin partner eller närstående var en situation många kände sig 

obekväma med (Zeng, Li & Loke 2011). Att vara beroende av andra i vardagen gjorde 

även att kvinnorna kände sig som en börda för sin familj vilket skapade känslor av skuld 

och sorg (Zeng, Li & Loke 2011; Saraf, Singh & Khurana 2013). 

 

 

En ny dimension av andlighet 

Vissa kvinnor upplevde sig stärkta efter erfarenheten med cancer medan andra hade 

svårigheter att hantera utmaningar i livet. Trots komplikationer upplevde många en ny 

mening i livet med en ökad insikt om det viktiga i livet. 

 

Att finna en inre styrka 

En del kvinnor ansåg att erfarenheten av cancersjukdomen hade gjort dem starkare och 

mer motståndskraftiga till att hantera andra svårigheter i livet. Det motsatta förhållandet 

kunde även upplevas. En kvinna hade exempelvis återupptagit sin rökning då hon ansåg 

att hennes hälsa oavsett inte kunde bli sämre. De långsiktiga konsekvenserna av 

behandlingen hon led av var en så stor ansträngning för henne att handskas med, att hon 

hade svårigheter att hantera andra utmaningar i livet. Det beskrevs finnas olika 

strategier för att kunna hantera sin tillvaro, så kallade copingstrategier. Ett socialt stöd 

från familj eller vänner uppgavs vara viktigt, men även meditation, träning, humor, 
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böner, stödgrupper, information samt att omge sig med positiva människor och undvika 

negativa människor (Clemmens et al. 2008). 

 

Tron på Gud gav många kvinnor styrka, mod och minskad känsla av maktlöshet. Att 

känna hopp att hålla sig frisk framkom vara viktigt både under och efter behandlingen 

då det gav en ökad belåtenhet och positiv syn på livet. En del kvinnor beskrev hur deras 

tro på Gud stärkt dem under upplevelsen med cancer. Tron på ödet och tron på att Gud 

har kontrollen över ens liv gav en känsla av hanterbarhet och minskad ångest. En del 

fick även en ökad medvetenhet och acceptans kring döden vilket resulterade i ett inre 

lugn och accepterande av olika händelser i livet. För andra sågs däremot Gud vara 

ansvarig för besvären de upplevde till följd av cancerbehandlingen vilket gav 

ambivalenta känslor inför tron på Gud. Vissa tolkade sina besvär som ett straff av Gud 

relaterat till tidigare synder, vilket reducerade känslan av hopp (Saraf, Singh & Khurana 

2013). 

 

En ny livsmening 

Livet efter cancerbehandlingen beskrevs av många fått en mer positiv riktning. Vissa 

kvinnor beskrev att de hade en känsla av att ha gått vidare i livet efter upplevelsen av 

livmoderhalscancer (Clemmens et al. 2008). En del upplevde en ny uppskattning av 

livet och relationer och att de nu hade en mer positiv syn på livet, detta oberoende av 

om de upplevde komplikationer av behandlingen eller inte. Att ha drabbats av cancer 

och överlevt kunde upplevas som ett uppvaknande och en återfödsel vilket gav en ökad 

känsla för vad som är viktigt i livet (Clemmens et al. 2008; Zeng, Li & Loke 2011; 

Bilodeau & Bouchard, 2011). Många beskrev hur denna insikt hjälpt dem att prioritera 

familjen i första hand (Bilodeau & Bouchard 2011). Känslor av att livet fått ett nytt 

syfte kunde även erfaras genom att fokusera på nästa generation istället för på sig själv 

(Saraf, Singh & Khurana 2013). 

 

 

Att vara i behov av information och stöd 

Kvinnorna sökte framförallt stöd från familjen, men även stöd från vårdpersonal 

efterfrågades. Ett stort behov av information kring följder av behandlingen var något 

som uttrycktes av majoriteten. 

 

Att söka stöd i sin omgivning 

Partners närvaro och stöd angavs vara viktigt och en del blev positivt förvånade över 

den uppmärksamhet de fått i samband med sin cancersjukdom (Bilodeau & Bouchard 

2011). Utöver familjen fann många även stöd för att hantera sjukdomen från släktingar, 

vänner, kollegor, doktorer och omvårdnadspersonal (Zeng, Li & Loke 2011; Saraf, 

Singh & Khurana 2013). Sjukvårdspersonalen ansågs som betydelsefulla personer i 

sammanhanget och det fanns en vilja att bli mer omtänksamt och personligt bemötta av 

sjukvårdspersonal (Clemmens et al. 2008). Vidare efterfrågades även praktiska råd samt 

att bli lugnade (Vermeer et al. 2016).  
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En önskan att få veta 

Många kvinnor var oförberedda på de långsiktiga konsekvenserna av sjukdomen och 

behandlingen och hade en föreställning om att fortsätta vardagen som vanligt efter 

behandling. En stark önskan fanns därför om att få ytterligare information och hjälp från 

sjukvårdspersonal för att kunna hantera sina besvär (Clemmens et al. 2008). En 

missnöjdhet kunde framförallt ses gällande information om sexualiteten, där 

informationen kunde upplevas som alltför teknisk och uppriktigt kommunicerad eller 

inte anpassad efter kvinnans behov (Vermeer et al. 2016). En viktig faktor som sas 

påverka tillhandahållandet av information beskrevs vara miljön, där sjukhusmiljön 

upplevdes vara dåligt anpassad till att diskutera ett så känsligt ämne som sexualitet 

(Burns et al. 2007). Upplevelsen av sexuella besvär som ett tabubelagt samtalsämne 

gjorde att många hade svårigheter att tala om detta samt hindrade det dem från att söka 

vård för sina besvär (Vermeer et al. 2016). Därav fanns en önskan att sjukvården skulle 

ta initiativet till samtal om ämnet (Burns et al. 2007; Vermeer et al. 2016). Tidpunkten 

för när i behandlingsprocessen informationen gavs sas även kunna påverka upplevelsen 

av informationen. En del hade svårt att minnas om de mottagit någon information kring 

sexualiteten, då de under behandlingen och den första tiden efter inte var fokuserade på 

den sexuella funktionen. Uppföljningsmöten cirka 6–12 månader efter behandling var 

däremot ett tillfälle då de flesta kvinnor önskade information, ytterligare kunskap och en 

möjlighet att diskutera biverkningar och sexuella besvär (Vermeer et al. 2016).  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikt var den metod som valdes till studien. Detta motiverades genom att 

empiriska undersökningar kan vara mer tidskrävande. Det skulle även kunna finnas 

praktiska svårigheter att rekrytera deltagare till studien och att antal deltagare hade 

kunnat bli för få, vilket hade påverkat kvaliteten på studien. Intervjuer är en metod som 

hade kunnat svara väl till studiens syfte, dock kan resultatet påverkas av vår begränsade 

intervjuerfarenhet. Av dessa anledningar ansågs litteraturöversikt vara den bäst lämpade 

metoden. Ett begränsat antal, främst kvalitativa artiklar fanns inom området, därav 

valdes att både kvalitativa och kvantitativa artiklar att inkluderas i resultatet. En önskan 

fanns att finna fler, främst kvalitativa artiklar för att få ett större underlag till resultatet. 

De kvalitativa artiklarna presenterar utförligare beskrivningar av upplevelser, vilket 

svarar väl till studiens syfte. De kvantitativa artiklarna kan dock tillföra ett bredare 

perspektiv, bekräfta och styrka de kvalitativa upplevelserna. 10 stycken artiklar valdes 

till slut ut vilket ansågs tillräckligt för att få en representativ bild av området. 

 

Databasen Cinahl användes som vår huvudsakliga databas för sökningar, där vi fann bra 

urval av vårdvetenskapliga artiklar. Då ett vidare perspektiv av upplevelser önskades 

gjordes även sökningar i PsycInfo som till största del publicerar beteendevetenskapliga 

och psykologiska artiklar. Då alla valda artiklar var skrivna på engelska, och inte vårt 

modersmål, finns en risk att textens innebörd misstolkats. För att förhindra detta har ett 

lexikon använts vid svårigheter i texten. Studien inkluderar artiklar från olika länder 

såsom Indonesien, Korea, Polen, Kanada, England, USA, Österrike, Indien, 

Nederländerna och Kina. Detta kan ses som en svaghet med vår studie då vård och 
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kultur och därmed människors upplevelser, kan skilja sig mellan olika länder i världen. 

Detta kan påverka resultatets överförbarhet till arbetet i den svenska sjukvården. 

Samtidigt kan detta ses som en fördel då arbetet som sjuksköterska innebär att möta 

många olika människor från olika kulturer. Sjuksköterskans arbetsfält är dessutom 

vidare än Sveriges gränser vilket gör det till en fördel att ha insikt i andra länders vård. 

 

Det finns alltid en risk att förförståelsen kan påverka dataanalysen. Dock har en 

medvetenhet om förförståelsen funnits under hela arbetsprocessen. För att minska 

tolkningen av artiklarnas resultat genom den egna förförståelsen, lästes artiklarna 

resultat först flera gånger enskilt, för att därefter gemensamt diskuteras. I artiklarnas 

resultat återfanns tydliga likheter samtidigt som olika aspekter kunde urskiljas vilket 

gav en tillförlitlighet och styrka till studiens olika teman.  

 

Inom kvantitativ forskning finns väl utvecklade mätinstrument för begreppet livs-

kvalitet. Att finna en uppdaterad definition och beskrivning av begreppet livskvalitet 

inom kvalitativ forskning har däremot varit en utmaning i vår studie. Därav har en något 

äldre artikel som väl beskriver livskvalitet valts till resultatdiskussionen. 

 

 

Resultatdiskussion 

Kvinnor efter behandling för livmoderhalscancer upplever en stor påverkan på livet med 

effekter på såväl fysiska, känslomässiga, andliga och sociala plan. Resultatet visar även 

på en utbredd upplevelse av bristande information, stöd och hjälp att hantera sina besvär 

efter behandling. Vår studies resultat har delats upp i olika teman vilka kan kopplas till 

begreppet livskvalitet. Denna uppdelning styrks av en modell som beskriver att 

livskvalitet för cancerpatienter inkluderar fysiskt, socialt, psykologiskt samt andligt 

välbefinnande (Ferrell, Grant, Funk, Otis-Green & Garcia 1997). 

 

Kroppen och sexualiteten 

Det sociala välbefinnandet beskrivs inkludera bland annat sexualiteten (Ferrell, Grant, 

Funk, Otis-Green & Garcia 1997). En påverkan på sexualiteten var tydligt 

framkommande och utgör därför ett huvudfynd i vår studies resultat. Många upplevde 

att de kroppsliga förändringarna var besvärande vilket gav en negativ effekt på sexlivet 

medan det hos vissa fanns en känsla av ett förbättrat sexliv och en ökad uppskattning av 

fler dimensioner av samlivet. Oavsett om kvinnorna upplevde ett förbättrat eller 

försämrat sexliv, så framstod sexualiteten som en viktig del i livet för att uppleva 

livskvalitet. WHO (2006) definierar sexuell hälsa som; “a state of physical, emotional, 

mental and social well-being in relation to sexuality; it is not merely the absence of 

disease, dysfunction or infirmity […]”. Sexuell hälsa grundar sig i en positiv hållning 

gentemot sexualitet och sexuella relationer samt möjligheter till att ha ett 

tillfredsställande sexualliv (WHO 2006). Vidare skriver (Folkhälsomyndigheten 2010) 

att en trygg och tillfredsställande sexuell och reproduktiv hälsa har betydelse för 

människans välbefinnande, nära relationer och egenvärde, och utgör därför ett av 

Sveriges folkhälsomål. Detta innebär att förutsättningar ska skapas för att alla 

människor på lika villkor, ska kunna uppleva en god livsmiljö. 
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Många canceröverlevare upplevde att sexualiteten blev trivialiserad i förhållande till de 

medicinska problemen vilket gav känslor av att bli övergiven och negligerad. Attityden 

från sjukvårdspersonal var att sexuella problem var mindre viktiga, och att de istället 

skulle vara lyckliga och tacksamma för att vara vid liv (Gilbert, Perz & Ussher (2016). 

Att få en förändrad fysisk kropp till följd av sjukdom och behandling var vanligt 

förekommande bland kvinnorna i vår studie. Besvär relaterade till kroppen påverkade 

stora delar i kvinnornas liv och den fysiska kroppen kan därför antas ha en del i ett 

större sammanhang. Dahlberg och Segesten (2010, s. 132) beskriver hur den levda 

kroppen bör förstås som en helhet som både är fysisk, psykisk, existentiell och andlig. 

Kroppen ses på så sätt inte bara som en kropp, utan som en tillgång till liv och existens. 

Genom denna syn kan ett bredare perspektiv kring förståelsen för människors hälsa och 

ohälsa uppnås, där medicin och vårdvetenskap kan mötas och komplettera varandra. 

 

Andlighet 

Ett intressant fynd i vår studie var de existentiella och andliga aspekterna som 

kvinnorna beskrev. Resultatet visar på att när människan drabbas av sjukdom eller erfar 

ett lidande aktualiseras ofta existentiella funderingar och andliga begär. Livet efter 

cancersjukdomen kunde både tilldelas en ny mening, medan andra istället upplevde 

avsaknad av mening i livet. Gud sågs av vissa som ett stöd i tillvaron, men alla 

relaterade inte sina andliga och existentiella funderingar till en gudstro. Wiklund (2003, 

ss. 55–56) menar att en människas andlighet inte nödvändigtvis behöver vara kopplat 

till en gudstro, utan grundar sig snarare i en förmåga att reflektera kring sin egen tillvaro 

och existens. Andlighet kan därför antas vara ett allmänt och väsentligt behov för alla 

människor.  

 

Stein, Kolidas & Moadel (2015) beskriver hur cancerpatienter upplever att religiösa och 

andliga aspekter spelade en nyckelroll i livet och som väsentliga faktorer för att 

överleva. Många såg även dessa aspekter som en ram genom vilken de levde sitt liv. Att 

ha drabbats av cancer kunde därmed ses som en erfarenhet som skapat livsmening och 

potential för personlig utveckling. Vidare skriver Torskenæs, Kalfoss & Sæteren (2015) 

att den andliga dimensionen ofta väckte känslor av respekt och vördnad och kopplades 

samman med emotionella upplevelser. Andlighet beskrevs med ord som gränslöshet, 

kraft, energi och som något större än sig själv. För många sågs andlighet som 

nödvändigt för att skapa en livsmening och som en resurs och styrka vid sjukdom eller 

kris i livet. Andlighet bidrog därmed till en balans och trygghet i tillvaron. 

 

Winkelman et. al (2011) menar att ett andligt sökande är mycket vanligt bland 

cancerpatienter. Majoriteten (82%) av deltagarna beskrev någon form av andligt 

sökande, där sökandet efter livsmening sågs vara signifikant associerad med sämre 

livskvalitet. Mer än hälften (62%) upplevde även att det är viktigt för sjuksköterskan att 

reflektera över andliga behov hos cancerpatienter. Enligt Wiklund (2003, s. 56) kan det 

vara svårt att uttrycka det andliga begäret eftersom det ofta upplevs mycket personligt. 

Det är därför av största vikt att som vårdare ha en öppenhet och våga möta människans 

andliga dimension.  
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Stöd och information  

I vår studie framkom att många kvinnor var oförberedda på de konsekvenser 

behandlingen kunde ha på sexualiteten och ett stort behov fanns därför att prata om 

detta. Dock upplevde majoriteten av kvinnorna att de inte fick tillräcklig information 

och stöd från sjukvårdspersonal. Resultatet visar även att en önskan fanns hos kvinnorna 

att sjukvårdspersonal skulle ta initiativ till en dialog kring sexualitet. Detta bekräftas av 

Sekse et al. (2015) som vidare beskriver att då sjukvårdspersonal inte tog initiativ till att 

samtala om sexualitet kände många kvinnor sig ignorerade och besvikna. Att sakna stöd 

för att hantera sina besvär och istället tvingas leva med behandlingens konsekvenser 

beskrevs därför som en ensam resa. Enligt Cleary, Hegarty och McCarthy (2013) fanns 

även ett stort behov av information om sexualiteten hos de som behandlats för andra 

gynekologiska cancerformer. Att inte få tillräcklig information och stöd ledde ofta till 

känslor av ilska och frustration. Kvinnor som däremot fick information upplevde en 

trygghet i att vara förberedda på det som låg framför dem.  

 

En möjlig bidragande orsak till den bristande informationen, vilken återfinns i vår 

studie, är upplevelsen av sexualiteten som ett tabubelagt ämne. Flera andra studier 

återger att besvär kopplade till sexualiteten upplevdes av många kvinnor som ett 

känsligt ämne och de kände en blygsamhet och sårbarhet inför att prata om detta (Sekse 

et al. 2010; Sekse et al. 2015; Cleary, Hegarty och McCarthy 2013). I de fall kvinnorna 

trots allt vågade lyfta ämnet upplevde sig många dåligt bemötta, vilket ökade blygheten, 

ensamheten och känslan av skam (Sekse et al. 2015). Då livmoderhalscancer av många 

kvinnor ansågs vara en sexuellt överförbar sjukdom, relaterat till att ha haft många 

sexpartners, återfanns även ett skuldbeläggande av sig själv samt ett socialt stigma kring 

sjukdomen (Lai, Tang & Chung 2009).   

 

Enligt Gilbert, Perz & Ussher (2016) ses kvinnor med cancer som särskilt utsatta för 

bristande information och stöd från vårdpersonal gällande sexuella förändringar. 

Studien visade att män i större utsträckning än kvinnor hade talat med vårdpersonal 

kring sexuella besvär och männen upplevde sig även mer nöjda med diskussion som 

förts. Vidare menar författarna att det är möjligt att sjukvårdspersonal prioriterar mäns 

sexualitet i högre utsträckning än kvinnors. En orsak till detta kan vara att synen på 

mannens och kvinnans sexualitet skiljer sig åt, där mannens sexuella funktion betraktas 

vara mer relevant än kvinnans och därmed anses hans sexuella besvär som i större 

behov av att åtgärdas. 

 

Ett vårdlidande kan kopplas till de omötta behov kvinnorna upplever kring information 

och stöd och sjuksköterskan har där en viktig roll i sammanhanget för att förebygga ett 

vårdlidande. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är det nämligen sjuksköterskans 

skyldighet att ge information anpassad till patienten utefter dennes behov. Vidare 

beskrivs i ICN:s etiska kod (2012) att det åligger sjuksköterskan att arbeta för att 

minska och lindra lidande samt att ha en öppenhet och följsamhet i samtal med 

patienten. Om inte sjuksköterskan vågar lyfta och samtala om sexualiteten finns en risk 

att tabut kring sexuella besvär bekräftas och att patientens behov därmed inte 

tillgodoses. I sin tur kan de omötta behoven leda till ett förlängt lidande och sämre 

livskvalitet för patienten.  
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Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling innefattar tre dimensioner, den ekonomiska, den ekologiska och den 

sociala dimensionen. Detta syftar till att skapa en god folkhälsa där hänsyn tas till att 

skada varken natur, människor eller samhälle. En god social hållbar utveckling uppfylls 

genom att grundläggande behov tillgodoses och att de mänskliga rättigheterna 

respekteras. Vidare betonas samhällets ansvar att inom den ekonomiska dimensionen 

värna om både materiella och mänskliga resurser (Pellmer Wramner, Wramner & 

Wramner 2017, ss. 225-226). Om kvinnor som behandlats för livmoderhalscancer får 

sin behov tillgodosedda i ett tidigt skede, ökar chanserna för att uppleva en god 

livskvalitet, samt minskar risken att kvinnorna blir vårdkrävande en längre tid och att 

vårdkostnaderna då stiger. Detta skapar goda förutsättningar för en hållbar sjukvård ur 

både ett socialt och ekonomiskt perspektiv. 

 

 

SLUTSATSER 

• Många kvinnor upplevde sexuella besvär efter behandling för 

livmoderhalscancer vilket kunde vara besvärande och präglade till stor del 

kvinnornas liv.  

• Partnerrelationen visade sig kunna förändras både i en positiv och negativ 

riktning. Att känna begränsningar både kring samlivet och vardagslivet kunde 

skapa känslor av skuld och sorg. Andra beskrev att partnerrelationen blivit mer 

harmonisk och lugn. 

• Upplevelsen av en annorlunda kroppsbild var ett tydligt tema. 

• Det känslomässiga välbefinnandet försämrades för många kvinnor. Depression 

var vanligt förekommande och majoriteten av kvinnorna hade en rädsla för 

återfall av sjukdomen. 

• Andliga och existentiella funderingar och behov aktualiserades för många i 

mötet med sjukdomen, vilket kvinnorna hanterade på olika sätt. 

• Det fanns en omfattande upplevelse av otillräcklig information och stöd från 

sjukvårdspersonal.  

• Samtliga upplevelser kan således anses vara viktiga faktorer i relation till dessa 

kvinnors livskvalitet. 

 

Kliniska implikationer 

Kunskapen om hur livskvaliteten kan erfaras av kvinnor som behandlats för 

livmoderhalscancer kan ge oss som sjuksköterskor större möjligheter till att ge god vård 

som ser till hela människan och hennes behov. Då kvinnorna framförallt upplevde en 

stor brist på information kring sexualiteten finns det anledning för oss som 

sjuksköterskor att särskilt uppmärksamma detta behov. Förhoppningsvis kan detta leda 

till att kvinnorna får bättre stöd och hjälp att hantera sin situation, vilket kan resultera i 

en känsla av god livskvalitet.  
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Bilaga 1 – Sökmatris 

 

Databas Sökterm Träffar Valda Begränsningar 

Cinahl  Cervical 

Cancer 

survivors 

91 4 Peer-reviewed 

2008-2018, 

English 

Language 

Cinahl Cervical 

Cancer AND 

Body + Cinahl 

headings: 

Qualitative 

study 

20 1 Peer-reviewed 

2008-2018  

 

Cinahl  Cervical 

Cancer AND 

Quality of Life  

34 2 Peer-reviewed 

2008-2018 

 

Cinahl Cervical 

Cancer 

AND 

treatments 

effects AND 

Body 

27 1 20050101-

20181231 

Peer-reviewed 

 

PsycInfo Cervical 

Cancer AND 

Quality of Life 

 

138 1 20080101-

20181231 

Peer-reviewed, 

English & 

Swedish 

PsycInfo  Cervical 

Cancer AND 

Experiences 

NOT Screening 

27 1 Peer-reviewed 

2008-2018 

Qualitative 

study, English 

& 

Swedish   
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Bilaga II – Artikelgranskning 

 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod Urval Resultat 

Afiyanti, Y. & 

Milanti, A. 

(2013) 

 

Physical sexual 

and intimate 

relationship 

concerns among 

Indonesian 

cervical cancer 

survivors: A 

phenomenologica

l study. 

 

Nursing and 

Health Science 

Studien syftade 

till att undersöka 

de många 

fysiska sexuella 

problem och 

dess inverkan på 

partnerrelationer 

som upplevs av 

livmoderhalscan

ceröverlevare i 

Indonesien. 

 

Kvalitativ metod 

med 

fenomenologisk 

design. 

Datainsamling 

genom 

djupintervjuer 

med öppna 

frågor. 

Berättelserna 

transkriberades 

och undersöktes 

systematiskt för 

att genom 

datakodning få 

fram teman. Den 

tematiska 

analysen av 

intervjuerna 

gjordes genom 

ett 

tillvägagångssätt 

enligt van 

Manen (1990). 

 

 

Gifta, kan 

förstå och tala 

indonesiska, 

hade varit 

canceröverleva

re i minst 1 år, 

inte hade 

metastaserad 

cancer och 

hade ingen 

aktuell eller 

tidigare 

psykisk 

sjukdom. 13 

stycken 

kvinnor deltog 

i studien. 

Tema ett: Fysiska 

sexuella problem 

efter behandling för 

livmoderhalscancer, 

med underteman: röd 

spotting och ökade 

flytningar efter 

samlag; mindre samt 

mindre fuktig 

vagina; smärta vid 

samlag; en känsla av 

förkortad vagina. 

Tema två: Påverkan 

på partnern av 

sexuell dysfunktion, 

med underteman: 

letar skäl för att 

slippa samlag; 

fördomar gentemot 

partnern; känner sig 

tvungen att uppfylla 

mannens sexuella 

behov; acceptera 

mannens ilska; 

villighet att låta 

mannen gifta sig 

med en annan 

kvinna.  

Burns, M., 

Costello, J., 

Davidson, S. & 

Ryan-Wooley, B. 

(2007)  

 

Assessing the 

impact of late 

treatment effects 

in cervical cancer: 

Syftet med 

studien är att 

undersöka 

kvinnors 

sexualitet 2-3 år 

efter behandling 

av 

livmoderhalscan

cer 

 

Kvalitativ metod 

med 

fenomologisk 

design. 

Datainsamlinge 

genom 

semistrukturerad

e djupintervjuer 

som spelades in 

och 

Inklusionkriter

ier: Kvinnor 

som haft 

livmoderhalsca

ncer, 

behandlade 2-3 

år tidigare, 

nuvarande 

deltagare i 

LENT SOMA-

Denna studie 

behandlar frågor 

kring hantering av 

sena effekter av 

cancerbehandling 

och dess påverkan på 

sexualiteten. Sena 

fysiska effekter, 

såsom blås- och 

tarmdysfunktion, 
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an exploratory 

study of women’s 

sexuality 

 

European Journal 

of Cancer Care 

transkriberades 

skriftligt enligt 

Miles & 

Huberman 

(1994) och 

Colazzi (1978). 

Utifrån 

intervjuerna 

skapades teman 

och kategorier.  

study, över 18 

år och frisk. 

Exkl-psykisk 

sjukdom och 

oförmåga att 

läsa och förstå 

engelska. 13 

stycken 

kvinnor deltog 

i studien.  

kan följa efter 

cancerbehandling. 

De fysiska effekterna 

kunde påverka den 

sexuella funktionen 

flera år efter 

behandling. Patienter 

som deltog i studien 

uttryckte bekymmer 

av de psykosexuella 

svårigheter som 

uppstod till följd av 

behandling.  

Vermeer, W., 

Bakker, R., 

Kenter, G., 

Stiggelbout., A. 

& ter Kuille, M. 

(2016) 

 

Cervical cancer 

survivors’ and 

partners’ 

experiences with 

sexual 

dysfunction and 

psychosexual 

support. 

 

Support Cancer 

Care 

Syftet med 

studien var att få 

tillgång till 

erfarenheter av 

sexuella 

dysfunktioner, 

psykosexuellt 

stöd och 

psykosexuellt 

vårdbehov hos 

livmoderhalscan

cer överlevande 

och deras 

partner. 

Kvalitativa face-

to face 

intervjuer där 

kvinnorna och 

deras partner 

intervjuades 

separat. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

skriftligt. 

Kodning och 

analys gjorde 

med NVivo:s 

ramstrategi. 

En ”life histoy 

calender, LHC” 

användes vilket 

är en pålitlig 

metod för att 

inhämta 

retrospektiv 

information.  

  

Inklusionskrite

rier: Kvinnor 

som 

diagnostiserats 

med 

livmoderhalsca

ncer, som 

behandlats de 

senaste mellan 

1-12 åren på 

kliniken och 

som 

åtminstone en 

gång hade 

upplevt behov 

av information 

eller hjälp. 

Deltagarna var 

18 stycken 

kvinnor samt 

12 stycken 

partners. 

Många av de 

deltagande 

kvinnorna upplevde 

sexuell dysfunktion, 

något som ofta 

framkallade ångest. 

De flesta hade blivit 

tillfrågade kring sin 

sexuella funktion 

men det var ofta 

begränsat och 

medicinskt inriktat. 

Då sexualitet 

upplevdes som ett 

tabubelagt ämne 

hindrade det en del 

att söka hjälp. De 

flesta deltagande 

kvinnorna önskade 

information kring de 

konsekvenser 

behandlingen för 

livmoderhalscancer 

kan ge på den 

sexuella funktionen. 

De önskade även 

praktiska råd kring 

hur de skulle 

handskas med 

dysfunktionerna. 

Bilodeau, K. & 

Bouchard, L. 

(2011) 

 

The sexuality of 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

sexualiteten hos 

medelålders 

Kvalitativ metod 

med 

fenomenologisk 

design. 

Datainsamling 

Inklusionskrite

rier: Ålder 40-

60 år, hade 

avslutat 

strålbehandling 

En ny syn på 

sexualitet kunde 

avläsas i resultatet. 

Deltagande kvinnor 

bytte fokus kring 
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Quebec 

women with 

cervical cancer: 

Looking for love 

despite 

radiotherapy’s 

trauma to their 

sexual body 

 

Canadian 

Oncology 

Nursing Journal 

 

kvinnor med 

livmoderhalscan

cer som var 

bosatta i Quebec 

skedde via 

intervjuer som 

transkriberades. 

Analys med 

hjälp av 

tematisk analys 

enligt en metod 

av Giorgi 

(1997). 

 

för 

livmoderhalsca

ncer minst 6 

månader 

tidigare och 

tillhört en 

fransktalande 

familj i minst 

två 

generationer. 

Deltagarna var 

10 stycken 

kvinnor. 

sina liv, sina 

familjerelationer, 

och de negativa 

effekterna 

behandlingarna. 

Kvinnorna uttryckte 

en vilja att 

kombinera kärlek 

med sexuell 

njutning. Trots att de 

upplevde påverkan 

på sexualiteten av 

behandlingen som 

pinsam och 

traumatiserande, 

hade de en önskan 

att prata om det.   

Clemmens, D., 

Knafl, K., Lev, E. 

& McCorkle, R. 

(2008) 

 

Cervical cancer: 

Patterns of long-

term survival 

 

Oncology 

Nursing Forum 

 

Syftet med 

studien var att 

beskriva den 

upplevda 

livskvaliteten 

hos långsiktiga 

överlevare av 

livmoderhalscan

cer och de 

faktorer som 

främjade deras 

anpassning. 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerad

e intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades. 

Kvalitativ 

innehållsanalys -

enligt Patton 

(2002) användes 

för att identifiera 

teman. 

Inklusionskrite

rier: Kvinnor 

som 

diagnostiserats 

med 

livmoderhalsca

ncer mellan 

åren 1975-

1995 och var 

över 18 år vid 

intervjutillfälle

t. 19 stycken 

kvinnor deltog 

i studien. 

Tre olika mönster av 

svar kunde urskiljas 

hos deltagande 

kvinnor som 

överlevt 

livmoderhalscancer. 

Första gruppen 

kvinnor, ”Gå 

vidare”, beskrev 

cancern som en del 

av det förflutna som 

de lämnat bakom sig. 

Andra gruppen 

kvinnor, ”Ny 

uppskattning till 

livet”, fokuserade på 

det positiva som 

kommit i och med 

deras 

cancerupplevelse. 

Tredje gruppen 

kvinnor, ”pågående 

kamp”, betonade det 

negativa som 

fortlöpte sedan 

cancerupplevelsen. 

Trots dessa olika 

grupper sågs en del 

lika kvaliteter i de 

olika grupperna, 

såsom chock inför 
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diagnos, 

vårdgivarens roll 

samt hur viktig 

stödet från familj 

och vänner är.    

(Zeng, Y., Li, D 

& Loke, A. 

(2011) 

 

Life after cervical 

cancer: Quality of 

life among 

Chinese women 

 

Nursing och 

Health Science  

 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

betydelsen av 

livskvalitet 

(QOL) bland 

kinesiska 

överlevande av 

livmoderhalscan

cer och 

effekterna på 

kvinnornas 

livskvalitet 

 

Kvalitativ 

beskrivande 

undersökande 

design enligt en 

QOL metod 

enligt Ferrell 

(1997) där 

deltagarna 

skriftligt fick 

beskriva sina 

upplevelser. 

Datan 

analyserades 

med en 

kvalitativ 

innehållsanalys 

så att kategorier 

och 

subkategorier 

skapades. 

Inklusionskrite

rier: Kinesiska 

kvinnor som 

var över 18 år 

och hade 

livmoderhalsca

ncer diagnos, 

hade avslutat 

den primära 

behandlingen 

och förtillfället 

cancerfria.  

Exklusionskrit

erier: Kvinnor 

med 

metastaser 

eller återfall i 

cancer, 

kvinnor som 

inte förstod 

eller kunde 

skriva 

kinesiska. 35 

stycken 

kvinnor deltog 

i studien. 

 

Att vara fri från 

sjukdom, ha en bra 

levnadsstandard, ha 

en harmonisk 

familjeatmosfär samt 

att ha ett harmoniskt 

sexliv var det som de 

35 deltagande 

canceröverlevarna 

gav som svar för 

betydelsen av 

livskvalitet. Fysiska 

och psykiska följder, 

ångest i familjen, 

ekonomisk börda 

och störning i 

sexuell och socialt 

liv var det som 

påverkade 

livskvaliteten till 

följd av behandling. 

Vissa uttryckte dock 

positiva vinster som 

att ha fått en ny syn 

på livet samt 

värdesätter livet och 

familjen. En av de 

väsentliga 

indikatorerna på 

livskvalitet visade 

sig vara sexlivet för 

dessa kvinnor.  

Saraf, S., Singh, 

T. & Khurana, S. 

(2013) 

 

Cervical cancer 

survivors: 

Meaning in life 

 

Psycological 

Studies 

 

Syftet var att 

erhålla 

nyanserande 

beskrivningar av 

erfarenheter 

kring mening i 

livet av 

livmoderhalscan

ceröverlevare. 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerad

e intervjuer. 

Intervjuerna 

transkriberades 

och kodades 

enligt 

återkommande 

teman. Den 

insamlade datan 

Inklusionskrite

rier: kvinnor 

mellan 35-60 

år som avslutat 

behandling och 

inte haft några 

sjukdomssymp

tom på två år. 

Exklusionskrit

erier: kvinnor 

med nuvarande 

Berättelserna från 

deltagande kvinnor 

indikerade att de såg 

livet som 

förutbestämt med 

guidning från ödet. I 

vissa fall förde 

insikten kring sin 

egen dödlighet med 

sig ett lugn och 

tillfredsställelse. 
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analyserades 

genom en 

kvalitativ 

Narrativ Analys. 

TAT-testet 

tolkades genom 

en metod av 

Bellak (1986). 

 

 

cancerdiagnos, 

demens, 

hjärnskada, 

syn eller 

hörselnedsättni

ng, allvarlig 

eller 

obehandlad 

psykisk 

sjukdom, 

intellektuell 

funktionsnedsä

ttning, 

graviditet, inte 

kan prata eller 

läsa hindi eller 

engelska. 10 

stycken 

kvinnor deltog. 

 

Denna nya mening 

med livet var starkt 

förmedlad via en tro 

på Gud och ökad tro 

som gav en 

motståndskraft och 

hopp. Meningen med 

livet ökade också om 

de upplevde ett 

starkt stöd omkring 

sig. Hos de som var 

upptagna med sina 

somatiska bekymmer 

kunde tron på Gud 

istället betvivlas.  

Greimel, E., 

Winter, R., Kapp, 

K. & Haas, J. 

(2008)  

 

Quality of life 

and sexual 

functioning after 

cervical cancer 

treatment: a long-

term follow-up 

study 

 

Psycho-Oncology 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

långsiktiga 

behandlingsbive

rkningar på 

sexuell funktion 

och livskvalitet 

hos 

livmodercancerö

verlevare som 

genomgår olika 

behandlingar. 

Kvantitativ 

metod med 

användning av 3 

olika enkäter 

som mätte 

livskvalitet och 

sexuell funktion. 

Socio-

demografiska 

och medicinska 

variabler 

analyserades 

genom 

beskrivande 

statistik. För 

jämförelser 

användes T-test. 

SPSS 13 och 

StatXact 5 

användes för all 

statistisk analys.  

 

Inklusionskrite

rier: kvinnor 

behandlade 

mellan år 

1991-2002. 

121 stycken 

kvinnor deltog 

i studien. 

De deltagande 

bestod av 121 st 

kvinnor som 

överlevt 

livmoderhalscancer, 

där de delades upp 

efter 

behandlingsform (63 

kirurgi, 38 

kirurgi/Cellgifter, 20 

Kirurgi/strålning). 

De som ingick i 

Kirurgi/Strålningsgr

uppen rapporterade 

en signifikant sämre 

livskvalitet än de 

andra två grupperna. 

Fysiska symtom 

upplevdes oftare hos 

de som genomgått 

strålning. Kvinnor 

som genomgått 

kirurgi/strålning 

hade signifikant 

lägre sexuell 

aktivitet än 

kvinnorna i de två 

andra grupperna. Det 
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var ingen signifikant 

skillnad mellan de 

tre grupperna 

gällande sexuell 

njutning eller 

obehag.  

Barnas, E., Skret-

Margielo, J., 

Skret, A. & 

Bidzinski, M.  

(2012)  

 

The quality of life 

of women treated 

for cervical 

cancer 

 

European Journal 

of Oncology 

Nursing 

 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

livskvalitén 3 

respektive 6 

månader efter 

behandling hos 

kvinnor med 

livmoderhalscan

cer.  

Kvantitativ 

metod med två 

olika typer av 

enkäter som 

både mätta 

livskvalitet. 

Statistica 

softwareversion 

7.0 användes för 

den statistiska 

analysen, för att 

identifiera 

korrelationer 

mellan olika 

tidpunkter och 

förändring i 

livskvalitet. 

Resultatet 

presenteras i 

form av 

medelvärden, 

standardavvikels

er och median.  

 

 

Inklusionskrite

rier: kvinnor 

diagnostiserad

e med 

livmoderhalsca

ncer, medvetna 

om sin 

cancersjukdom

, inte led av 

kognitiva 

sjukdomar och 

som 

undertecknat 

ett 

godkännande.  

Exklusionskrit

erier: kvinnor 

med cancer i 

andra 

reproduktiva 

organ och 

tidigare fått 

behandling 

eller 

diagnostiserad

e med andra 

cancersjukdom

ar de senaste 5 

åren. 100 

stycken 

kvinnor deltog 

i studien. 

 

Det allmänna 

hälsotillståndet var 

enligt 

frågeformuläret 

EORTC QLQ-30 

förbättrat 3 månader 

efter behandling med 

kirurgi. Denna 

förbättring var stabil 

vid andra mätningen 

6 månader efter 

kirurgi. Samma 

resultat gällde även 

emotionell och 

kognitiv funktion. 

En stabil förbättring 

kunde utmärkas 3 

månader, liksom 6 

månader efter kirurgi 

gällande sömn, aptit 

och ekonomiska 

besvär. Motsatsen 

kunde ses i hur man 

upplevde sin 

kroppsbild.   

Bae, H. & Park, 

H.  

(2016) 

 

Sexual function, 

depression and 

quality of life in 

patients with 

cervical cancer 

Syftet med 

studien var att 

undersöka nivån 

av sexuell 

funktion, 

depression och 

livskvalitet hos 

livmoderhalscan

cerpatienter. 

Kvantitativ 

metod med 

tvärsnittsdesign. 

3 st olika 

enkäter 

användes som 

mätte 

livskvalitet, 

depression och 

Inklusionskrite

rier: kvinnor 

som var 21-59 

år och 

diagnostiserad

e med 

livmoderhalsca

ncer. 

Kvinnorna 

De deltagande 

kvinnorna upplevde 

både sexuell 

dysfunktion och 

måttlig depression. 

Sexuell funktion 

hade ett negativt 

förhållande till 

depression, men 
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Supportive Care 

in Cancer 

 

sexuell funktion. 

SPSS WIN- 

version 21,0 

användes som 

analys där 

signifikansnivån 

bestämdes till p 

<0,05. 

Demografiska 

och 

sjukdomsrelater

ade egenskaper 

analyserades 

genom 

procentsats, 

medelvärde och 

standardavvikels

e. Korrelationer 

mellan variabler 

analyserades 

med t-test och 

ANOVA.  

 

skulle ha 

genomgått 

kirurgisk 

behandling 

minst två 

månader innan 

studien, 

respektive en 

månad för de 

kvinnor som 

genomgått 

strålning. 137 

stycken 

kvinnor deltog 

i studien. 

 

hade däremot ett 

positivt förhållande 

till livskvalitet. 

Sexuell funktion var 

också positivt 

korrelerad med 

livskvalitetskategorie

rna fysiskt 

välbefinnande, 

socialt välbefinnande 

och funktionellt 

välbefinnande. 

Däremot fanns ingen 

korrelation mellan 

sexuell funktion och 

psykiskt 

välbefinnande.  

 


