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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: När kvinnorna får diagnosbeskedet livmoderscancer upplevs det som en fruktad 
sjukdom och förknippas med döden. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors 
upplevelser vid diagnos och behandling av livmoderscancer. Metod: Litteraturstudie med 
kvalitativ ansats. Författarna till denna studie har kommit fram till två kategorier och en 
underkategori: Känslomässiga upplevelser med under kategori Oro, rädsla för framtiden och 
Upplevelse av stöd.  Resultat: Kvinnorna är rädda för att kanske dö och de upplever 
behandling och biverkningar som svåra och smärtsamma, värre än döden och som ett straff. 
Kvinnorna upplever att stöd är viktigt från nära och kära, det har stor betydelse för kvinnorna 
för att kunna gå vidare och anpassa sig till sin nya livssituation. Slutsats: Författarna i denna 
studie anser att vidare forskning om kvinnors upplevelser kring livmoderscancer har stor 
betydelse för hur vårdpersonal ska kunna förstå hur kvinnorna upplever det vid diagnos och 
behandling av livmoderscancer.  
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INLEDNING 
Ordet livmoderscancer kan förändra många kvinnors liv. När kvinnorna får besked kan de 
uppleva att värden rasar samman och att de nu är dömda till döden. Upplevelser av 
livmoderscancer är individuella och unika mellan olika kvinnor, beroende på hur relationen 
ser ut inom familjen och det sociala nätverket. Alla dessa känslor reflekterar varje individs 
reaktion på förlust och hotfull förändring. Kvinnorna kommer troligen inte att bli helt botade 
och de är tvungna att anpassa sig till nya livssituationer som livmoderscancern medför 
(Johnson & Klein 1994). Yngre kvinnor koncentrerar sig på framtiden och är ofta rädda för 
att dö, medan äldre kvinnor vill göra det bästa av den tid som finns kvar att leva (Lindford & 
Forster, 2008). Författarna till denna studie anser att det är viktigt för vårdpersonal att kunna 
bemöta och förstå kvinnor i den situation de befinner sig i, för att skapa en så god 
vårdrelation som möjligt. I denna studie används ordet livmoderscancer som innefattar cancer 
i livmoderslemhinnan, livmoderhalsen och livmoderkroppen. 
 
BAKGRUND 
 
Livmoderscancer 
Livmoderscancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige. Under året 2007 
rapporterades 1 369 fall av livmoderscancer i Sverige. Mest drabbade är kvinnor i åldrarna 
över 55 år, 148 dödsfall rapporterades år 2006. Vid tidig diagnos, undersökningar och 
behandling av livmoderscancer kan det innebära större chans att överleva sjukdomen 
(Socialstyrelsen, 2009). Infektion av humant papillomvirus är huvudorsaken till utveckling av 
livmoderscancer. Risken ökar även vid tidig sexdebut och/eller vid flera olika sexuella 
partners (Franco, Duerte-Franco & Ferenczy, 2001). 

Upplevelser och reaktioner vid diagnos och behandling av livmoderscancer 
Livmoderscancer är en fruktad sjukdom som kvinnorna förknippar med döden. Kvinnorna 
upplever livmoderscancer som okontrollerbart och förutsägbart med extrema smärtor och 
lidande. Vid närvaro av livmoderscancer kan det vara svårt att känna välbefinnande 
(Martinéz 2004). I Martinéz (2004) studie berättar kvinnorna att de bör uppleva 
sjukdomskänsla med tanke på att det är något fel med deras kroppar, men kvinnorna är ofta 
symtomfria under en längre period. På grund av att kroppen inte ger signal om till exempel 
smärta känner sig kvinnorna svikna av sin kropp (Martinéz 2004). 
 
Strang (2006) säger att kvinnor som får ett cancerbesked går i regel igenom olika 
reaktionsfaser och de pendlar oftast mellan dessa faser. Reaktionsfaserna är chockfasen, 
reaktionsfasen, realitetsanpassningsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. 
Kvinnorna upplever och reagerar med någon form av chock inför cancerbeskedet. 
Chockfasens längd varierar från timmar till någon vecka och under denna period upplever 
kvinnorna overklighetskänsla, som att befinna sig i en glaskupa avskärmad från omvärlden. 
Vissa kvinnor reagerar direkt med starka känslor och förvirrat uppträdande, medan vissa 
kvinnor inte reagerar alls. Den drabbade kvinnan kan verka vara lugn eller frånvarande, men 
inombords är det kaos. När reaktionen börjar ge med sig kommer reaktionerna att ersättas av 
ångest och rädsla, känslorna kan välla fram och upplevas som omtumlande. Vissa kvinnor 
förstår fortfarande inte vad som har hänt. Kvinnor brukar beskriva att de förstår innebörden 
av cancer under korta stunder, men sedan blir det svart igen (Strang 2006). Enligt Strang 
(2006) upplever kvinnorna känslomässiga reaktioner i form av att de gråter, är rädda, ledsna, 
trötta och arga. Det är svårt för kvinnorna att ta in fakta när många känslor uppstår på en och 
samma gång. Kvinnorna upplever reaktionerna olika och de kan inte säga att en reaktion är 
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bättre än den andra. Kvinnorna kan reagera utåt, men omedvetna starka känslor kan komma 
förr eller senare i livet (Strang 2006). Strang (2006) säger att när behandlingen har kommit 
igång och vissa kvinnor börjar förstå verkligheten, tär det på krafterna både psykiskt och 
fysiskt. Behandlingen skapar också struktur och rutiner för kvinnorna i vardagen. Kvinnorna 
upplever att de mår psykiskt bättre när de har ett schema att följa, vilket ger mindre tid och 
ork att tänka på sjukdomen, medan vissa kvinnor föredrar att ta en dag i taget. Vardagslivet 
förändras i samband med cancersjukdomen och behandlingen. Förändringen kan påverka 
roller i hemmet, ekonomi, kärleksrelation och sexualitet, samtidigt påverkar det sociala 
kontakter och fritidsaktiviteter (Strang 2006). Kvinnorna beskriver att upplevelsen är 
existentiell, det vill säga att de har varit hotade i sin existens och nu är de på väg tillbaka 
genom att tänka på vad som är viktigt med livet. Närvaro av nära och kära, att de ställer upp 
och bara finns där, kan för många kvinnor betyda mer än ord och de upplever att närvaron har 
stor betydelse (Strang 2006).  
 
Det finns kvinnor som erhåller information om livmoderscancern från vårdpersonal. Vissa 
kvinnor söker information på internet, eller genom vänner och bekanta. Informationen om 
livmoderscancer hjälper kvinnorna att gå igenom sin sjukdom (Carlsson, 2009). Information 
om förväntade förändringar i samband med livmoderscancer är av stor betydelse inför 
framtida livssituationer (Ahlberg, Ekman & Gaston-Johansson, 2005). Kvinnorna anser att 
information om livmoderscancer och behandling är viktigt för dem för att förstå vad det kan 
innebära att leva med livmoderscancer. Det kan innebära att kvinnorna får ytterligare 
kunskap om att kunna främja hälsa och välbefinnande på ett sätt som gör att de kan anpassa 
sitt liv utefter den nya situation de befinner sig i. I samband med otillräcklig information 
anser kvinnorna att viktiga frågor ofta lämnas obesvarade (Martinéz, 2004). Enligt Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är det viktigt att kvinnorna ges möjlighet 
att ta till sig den information och kunskap de är i behov av, med fokus på kvinnornas hälsa, 
välbefinnande och lidande (ibid). I en studie av Arman och Rehnsfeldt (2003) upplever 
kvinnorna att de behöver stark vägledning, i samband med otillräcklig information kan 
kvinnorna uppleva lidande (Arman & Rehnsfeldt, 2003). 
 
Livmoderscancer kan behandlas med kirurgi, strålning och kemoterapi. Biverkningar kan 
upplevas av kvinnorna både under och omedelbart efter behandling och kan påverka 
livskvaliteten. Cancerrelaterad trötthet (fatique) anses vara det vanligaste symtomet och är en 
viktig faktor som hindrar kvinnorna från att leva ett hälsosamt liv (Ahlberg, Ekman, Wallgren 
& Gaston-Johansson, 2004). Enligt Dahlberg et al. (2003) förändras kroppsupplevelser, varje 
förändring i kroppen medför en förändring i livet och kan upplevas som negativ eller positiv. 
När livet präglas av lidande kännetecknas det inte längre på ett normalt sätt där kroppen så att 
säga ”bara finns där”. Lidande får tillvaron att rubbas och i obalans. Kvinnorna med 
livmoderscancer som brukar ha kontroll i vardagen och är självständiga, kan uppleva stort 
lidande på grund av beroendesituationen som uppstår i samband med att de är sjuka (ibid). 
Johnson och Klein (1994) bekräftar att rädslan av att bli beroende av andra och rädslan av att 
bli hjälplös är en stark upplevelse hos kvinnorna. Det kan upplevas som att kontrollen över 
tillvaron förlorats om inte förmågan att kunna utföra dagliga sysslor finns kvar (ibid). En 
studie av Arman och Rehnsfeldt (2003) visar att kvinnors liv når en vändpunkt när de med 
stor kraft konfronterar sjukdomen och dess konsekvenser. Kvinnorna blir medvetna om att 
deras liv kommer att förändras på olika sätt och bestämmer sig för att fortsätta leva genom att 
acceptera och möta sjukdomen (Arman & Rehnsfeldt, 2003). Kvinnorna bestämmer sig även 
för att kämpa mot döden genom att skapa en positiv attityd och förändra sitt sätt att leva. 
Kvinnorna får en chans att se sig själva och se på sitt liv (Johnson och Klein, 1994). 
Kvinnorna upplever att det är viktigt att finna mening i livssituationen. Rädslan för att kanske 
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dö finns hos kvinnorna, kärleken från nära och kära ger dem kraft att tillfriskna och bearbeta 
upplevelserna av lidande (Arman & Rehnsfeldt, 2003).      
 
Lidande                        
I denna studie används Katie Erikssons omvårdnadsteori om lidande, eftersom upplevelserna 
av diagnos och behandling av livmoderscancer upplevs av kvinnorna som ett lidande. Enligt 
Eriksson (2003) är lidandet en del av livet. Lidandet är en kamp mellan det onda och det 
goda, mellan lidandet och lusten. Allt mänskligt liv består i kärnan utav lidande och lust, liv 
och död, utan allt detta vore livet tomt och utan rörelse (Eriksson 2003). Eriksson (2003) 
anser att lidandet är en kamp för värdigheten och friheten att vara människa, så även en kamp 
för livet. En rädsla kan uppstå hos kvinnorna med livmoderscancer som gör att hon kan bära 
på ångest eller oro (Eriksson 2003). Eriksson (2003) påstår att lidandet handlar om att kämpa 
eller att ge upp. Lidande kan uppstå när kvinnorna med livmoderscancer behöver hjälp med 
de grundläggande behoven, samt vid upplevelse av att ingen ser och förstår vad hon behöver 
och att inte känna full värdighet (Eriksson 2003). Enligt Arman och Rehnsfeldt (2003) är det 
viktigt för kvinnorna med livmoderscancer att känna stöd från andra människor runt omkring. 
Kvinnorna med livmoderscancer upplever även att de vill dela den börda och det ansvar de 
bär med sig i sitt liv tillsammans med någon annan person (Arman och Rehnsfeldt 2003). 
Livslidande berör hela kvinnors livssituation vid sjukdom, ohälsa och i situationen att vara 
patient. Det kan medföra att livet förändras, leda till hot mot hennes existens, samt att kunna 
vara människa bland människor. De lidande kvinnorna med livmoderscancer behöver 
kärlekshandlingar om och om igen. Det är viktigt att förmedla hopp men också att dela 
hopplösheten genom att uppmuntra, stödja och trösta (Eriksson, 2003). Relationer till andra 
människor är viktigt för kvinnorna med livmoderscancer, eftersom de söker efter en person 
som kan bekräfta hennes livssituation och lidande. Kvinnorna med livmoderscancer söker 
samtidigt efter en relation som kan få henne att uppleva hopp (Arman & Rehnsfeldt, 2003).    
Enligt Dahlberg et al. (2003) finns livslidande i någon form i människans liv vilket inkluderar 
ett hälsoperspektiv. Vårdandets syfte är att lindra eller förhindra sjukdomslidande, samt att 
skapa förutsättningar för välbefinnande (ibid). Enligt Arman och Rehnsfeldt (2003) är det 
kvinnor med livmoderscancer och strävan efter förändring och förnyelse i livet som kan 
lindra lidandet. Strävandet är en kamp för tillfrisknandet och för att finna helhet och mening i 
livssituationen (Arman & Rehnsfeldt, 2003).    

Dahlberg et al. (2003) säger att sjukdomslidande, det vill säga lidandet på grund av sjukdom 
eller ohälsa i många fall kan upplevas som ensamhet, även som känslan av att vara sårad och 
sårbar. Det är viktigt att få möjlighet att ”lida ut” i sin sjukdomssituation. Sårbarhet kan 
kvinnorna med livmoderscancer uppleva som att leva under ett existentiellt hot. Det vill säga 
att det inte längre går att lita på sin egen kropp, man tappar kontrollen och pendlar mellan 
hopp och förtvivlan (ibid). Arman och Rehnsfeldt (2003) säger att i lidandet kastas kvinnorna 
med livmoderscancer ut i förtvivlan på grund av de förluster som döden innebär, men att 
kvinnor räddas genom upplevelser av trygghet. Kvinnorna med livmoderscancer upplever 
lidandet i ensamhet, men finner även stöd i kärleksfulla relationer. Kvinnorna med 
livmoderscancer kan uppleva att ingenting har någon mening i livet, men kvinnorna kan ändå 
finna mening och öppenhet i till exempel andliga sammanhang. Lidandet kan även lindras 
genom att kvinnorna med livmoderscancer är öppna, söker efter möjligheter, sanning, 
förnyelse och förändring i sin livssituation (Arman och Rehnsfeldt, 2003).  

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser vid diagnos och behandling av 
livmoderscancer 
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METOD 
I denna studie användes litteraturstudie med kvalitativ forskningsmetod. Enligt Forsberg och 
Wengström (2008) innebär en litteraturstudie att systematiskt söka och kritiskt granska 
vetenskapliga artiklar samt sammanställa resultatet av litteraturgranskningen (Forsberg & 
Wengström, 2008). 
 
Datainsamling 
Vetenskapliga artiklar har använts i studien och söktes via den elektroniska databasen 
CINAHL. Sökningarna utfördes även i databasen MEDLINE och PsycINFO men det gav 
inga relevanta och användbara resultat trots att samma sökord använts. Enligt Willman, Stoltz 
och Bahtsevani (2006) står CINAHL för Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Litterature, databasen innehåller framförallt registrerade artiklar från engelskspråkiga 
omvårdnadstidskrifter (ibid). Med hjälp av sökverktyget svenska MeSH som står för Medical 
Search Headings översattes svenska sökord till engelska för att underlätta sökningen. 
Sökorden som användes var uterine neoplasm, cervix neoplasm, endometri neoplasm, 
experience och treatment. I samband med sökningen användes Boolesk-sökoperatorn ”AND” 
för att kombinera de olika sökorden. Enligt Willman et al. (2006) innebär sökoperatorn 
”AND” i samband med sökning i databaser att mellan två eller flera söktermer fokusera på ett 
mera avgränsat område (ibid). Med hjälp av sökord och inklusionskriterier fann författarna 
till denna studie artiklar i databasen CINAHL eftersom denna databas innehåller samtliga 
vårdvetenskapliga artiklar som svarar på studiens syfte. Studiens inklusionskriterier var att 
artiklarna skulle fokuseras på kvinnors upplevelser av livmoderscancer. Artiklarna skulle 
vara skrivna på svenska och engelska språket. Artiklarna skulle vara peer-reviewed, vilket 
innebär att artiklarna var vetenskapligt granskade. De skulle vara i fulltext och de skulle vara 
skrivna år 2000 eller senare. Artiklar som handlade om barn och ungdomar under arton år 
ingick inte i studien, eftersom livmoderscancer inte är vanligt i den åldern. Sökord som till 
exempel ”cervix neoplasm” gav 463 träffar.  Sökningarna av samtliga sökord gav 919 träffar, 
samtliga titlar och sammanfattning lästes igenom var för sig av författarna till studien för att 
granska om artiklarna svarar på syftet, samt uppfyller inklusionskriterierna. Det resulterade i 
36 vetenskapliga artiklar som sedan granskades ytterligare för att ta reda på ifall de svarade 
på studiens syfte.  
 
Urval 
Med hjälp av de 36 vetenskapliga artiklarnas urval, syfte, metod och resultat lästes de igenom 
för att förstå innehållet. Sjutton artiklar valdes ut från de 36 för ytterligare granskning för att 
ta reda på ifall de kunde svara på studiens syfte. Artiklarna som valdes att användas i studiens 
resultat kvalitetsbedömdes och kvalitetsgraderades med hjälp av ett modifierat 
granskningsprotokoll av Willman et al. (2006). Resterande 19 artiklar föll bort på grund av att 
de frångick från att kunna svara på denna studies syfte. Granskningsprotokollet för 
kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ ansats kunde med hjälp av frågor, svara på, 
samt underlätta beslut om artikeln uppfyllde en viss grad av kvalitet. Kvalitetsbedömningen 
innebar att med hjälp av frågorna få svar på ifall artiklarna uppfyllde en viss grad av kvalitet, 
till exempel om det i artikelns studie fanns en tydlig problemformulering, var kontexten 
presenterad och fanns det ett etiskt resonemang. Kvalitetsbedömning utfördes av studiens 
urval för att få reda på om det var relevant och strategiskt, samt om metoden var tydligt 
beskriven. Bedömningen utfördes även av resultatets logik, tydlighet, begriplighet, data och 
analysmättnad, samt om det i artikelns studie fanns en utvecklad teori. Varje positivt svar på 
en delfråga motsvarade ett poäng, negativt eller ofullständigt svar tilldelades noll poäng. 
Poängsumman omräknades sedan i procent enligt en tregradig skala som används för att ange 
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graden av kvalitet. Högsta poängsumman var 14 poäng och motsvarade grad I med kvaliteten 
80-100 %, medan mellan tio och elva poäng gavs artikeln grad II som var 70-79 %, samt 
mellan åtta och nio poäng bedömdes artikeln till grad III vilket motsvarade 60-69 % 
(Willman et al. 2006).  Resultatet av kvalitetsgranskningen gav sju artiklar med grad I, samt 
en artikel med grad II med innehåll som ansågs vara relevant för syftet. Resterande nio 
artiklar valdes bort på grund av att de inte motsvarade grad I-II, eftersom det i studien 
strävades efter att endast använda artiklar med grad I. Författarna till denna studie ansåg dock 
att artikeln med grad II svarade på syftet.  
 
Analys 
Enligt Krippendorff (2004) används innehållsanalys som ett vetenskapligt verktyg som ger 
nya insikter, ökar författarens förståelse för särskilda företeelser eller informerar om praktiska 
åtgärder (Krippendorff 2004). Kvalitativ innehållsanalys innebär att koncentrera sig på 
tolkningar av texter, med fokus att beskriva och identifiera skillnader och likheter i olika 
textinnehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Studiens åtta vetenskapliga artiklar analyserades 
med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans tolkning, eftersom denna 
metod innehåller olika steg som är lämpliga för att dela in textinnehåll från materialet. 
Graneheim och Lundman (2004) innehållsanalysen består av olika steg som är meningsenhet, 
kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori. Meningsenhet består av 
meningar, ord och stycken av texten som har ett gemensamt innehåll och sammanhang, det 
vill säga en meningsbärande del av texten. Kondenserad meningsenhet innebär att texten blir 
kortare och lätthanterlig, samtidigt som det centrala och väsentliga innehållet bevaras. Kod 
beskriver kortfattat innehållet i en meningsenhet och kategori består av flera olika koder som 
består av liknande innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). De åtta artiklarna som skulle 
användas i resultatet lästes igenom noggrant flera gånger var för sig av författarna till denna 
studie för att förstå innehållet. Textinnehållet som ansågs vara relevant för studiens resultat 
markerades med hjälp av överstrykningspennor i olika färger för att underlätta sorteringen av 
meningsenheter, som var relevant för studiens syfte. Meningsenheterna diskuterades och 
valdes ut gemensamt för att sedan kondenseras. Kondenseringen gjorde texten kortare och 
mer lätthanterlig samtidigt som det väsentliga innehållet bevarades. De kondenserade 
meningsenheterna kodades för att lättare kunna bilda olika kategorier. Koder med liknande 
innehåll parades ihop och bildade till slut två kategorier och en underkategori, se tabell 1.  
 

Tabell 1: Exempel på tillvägagångssätt vid analys 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

 “Experiences during the 
diagnosis period signs of 
disease and emotions 
prior to diagnosis and 
the period was described 
as difficult.”(Akyüz, 
Güvenc, Üstünsöz & 
Kaya, 2008). 

Upplevelser under 
diagnosperioden beskrevs som 
svåra och stressiga. 

Svåra och 
stressiga  

 Känslomässiga 
upplevelser 

“The women oscillate 
between hope and 
hopelessness, between 
positive expectations of 
getting cured and 
frightening feelings of 
the disease taking 
command. (Clemmens et 
al, 2008). 

Kvinnorna pendlar mellan hopp 
och hopplöshet, mellan positiva 
förväntningar att bli botade och 
att sjukdomen ska ta över.  

hopp och 
förtvivlan 

 Känslomässiga 
upplevelser 
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”Women faced their fear 
of death directly and 
became anxious about 
their future and their 
children.” (Akyüz et al., 
2008). 

Kvinnorna kände rädsla inför 
döden, och de var oroliga inför 
sin egen och sina barns framtid. 

Oro, rädsla för 
framtiden  

Oro, rädsla för 
framtiden  

Känslomässiga 
upplevelser 

“A positive, hopefull 
orientation gives patiens 
the courage to continue 
and sustains them during 
the treatment.” (Liu, 
Mok & Wong, 2005). 

Positiv vägledning ger patienter 
mod att fortsätta med 
behandlingen.  

Positiv 
vägledning 

 Upplevelse av stöd 

”Women stated that they 
recieved the most 
support from their 
partner, mother, 
daughters and friends 
during the treatment.” 
(Akyüz et al., 2008). 

Kvinnor får stöd av sin partner, 
mödrar, barn och vänner under 
behandlingen.  

Stöd  Upplevelse av stöd 

 
Etiskt övervägande 
Tre artiklar av åtta stycken är otydliga med etiskt resonemang, men valdes ändå att användas 
i studien eftersom att innehållet i artiklarna ansågs kunna svara på studiens syfte. Resterande 
fem artiklar hade ett tydligt etiskt resonemang.  
 
RESULTAT 
Studiens resultat baseras på åtta artiklar. I resultatet beskrev kvinnorna upplevelserna av att 
leva med livmoderscancer utifrån två kategorier och en underkategori: Känslomässiga 
upplevelser med underkategori Oro, rädsla för framtiden och Upplevelse av stöd.  
Beskrivningar av hur kvinnor upplevde livmoderscancer i olika situationer kommer att 
redovisas i form av citat. 
 
Känslomässiga upplevelser 
I samband med diagnosbeskedet livmoderscancer blev kvinnorna chockade för att de trodde 
de skulle dö samtidigt upplevde de det som att livet passerade framför deras ögon (Akyüz, 
Güvenc, Üstünös & Kaya, 2008). Vissa kvinnor trodde på att bli botade, men var ändå rädda 
för att livmoderscancern skulle ta kontrollen över dem. Kvinnorna uttryckte att det var viktigt 
att känna hopp, samtidigt som de pendlade mellan hopp och hopplöshet. Kvinnorna upplevde 
hopp genom att känna friheten att välja, utmana och ta kontrollen över sig själva. Friheten 
kunde upplevas av kvinnorna genom att gå till stranden eller i skogen och att bara få gå 
barfota. Kvinnorna tänkte positivt och planerade inför framtiden, då kunde de uppleva hopp, 
trots att de kände av hopplösheten. Hoppet var viktigt för kvinnorna för att vardagen skulle 
fungera som vanligt om hoppet försvann fanns det ingen mening med livet, samtidigt 
upplevde de det som en kamp mot hopplöshet (Clemmens, Knalf, Lev & McCorkle, 2008). I 
en studie av Clemmens et al. (2008) berättade en kvinna att hon kände hopplöshet vid tanken 
av att kanske inte kunna få fler barn och hon kände nytt hopp för att kanske få barn om 
operationen gick bra (ibid). Vissa kvinnor brydde sig inte om de hade en livmoder eller inte 
eftersom de ansåg sin egen hälsa vara viktigare (Clemmens et al., 2008). Under 
diagnosperioden av livmoderscancer upplevde kvinnorna det som svårt och stressigt. Rädslan 
inför behandling gjorde dem ledsna (Akyüz et al., 2008). Livmoderscancer kunde behandlas 
med kirurgi, strålbehandling, kemoterapi, var för sig eller i kombinationer. Behandlingen 
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kunde ge olika biverkningar. Biverkningar som uppstod direkt efter behandling var ofta 
kortvariga såsom smärta, illamående, kräkningar och trötthet. Långvariga biverkningar 
uppkom ofta efter avslutad behandling såsom trötthet, håravfall och stress (Abayomi, Kirwan, 
Hackett & Bagnall, 2005). Enligt Akyüz et al. (2008) beskrevs fysiska problem som smärta, 
illamående, kräkningar, sömnlöshet, trötthet och håravfall. Psykiska biverkningar beskrevs 
som stress, rädsla och ångest på grund av strålbehandling och kemoterapi (ibid). Clemmens et 
al. (2008) visade i en studie att fysiska och psykiska biverkningar även kunde leda till ödem i 
nedre extremiteterna, svåra magsmärtor, depression, begränsad matlust, samt begränsad 
aktivitet som kunde leda till sämre livskvalitet (ibid). Fysiska och psykiska problem som 
uppstod i samband med behandling hade även inverkan på sexuallivet, såsom ängslan och 
brist på intresse för sex. Vissa kvinnor ansåg att vara vid god hälsa och vid liv vara viktigare 
än sexuella relationer (Burns, Costello & Ryan-Woolley, 2007; Akyüz et al., 2008). 
Kvinnornas svåraste upplevelse var att förlora håret och det fanns kvinnor som inte ville se 
sig i spegeln eftersom de upplevde det som de tittade på någon annan (Akyüz et al. 2008). 
Biverkningar som ofta uppstod i samband med strålning under första behandlingsveckan var 
sömnsvårigheter, trötthet, anorexi, illamående, urinträngningar och vaginala flytningar. Dessa 
symtom kunde vara relaterade till psykologiska eller fysiska faktorer (Christman, Oakley & 
Cronin, 2001). Kvinnorna oroades mest av kronisk diarré orsakad av strålbehandlingen, det 
hindrade dem från möjligheten att umgås med familj och vänner (So & Chui, 2007, 
Clemmens et al., 2008). En studie av So och Chui (2007) visade att kvinnornas upplevelser 
av strålbehandlingen var mycket svåra och smärtsamma och de upplevde det som ett straff. 
Vissa föredrog att vara i narkos på grund av den svåra upplevelsen, kvinnorna kände sig 
fängslade och utlämnade i det isolerade behandlingsrummet. Kvinnornas svåraste upplevelser 
var att vara sängliggande under tjugo till trettio timmar utan att få röra på sig. Redan efter 
halva behandlingstiden uppstod svåra ryggsmärtor, vilket upplevdes som fruktansvärt och 
värre än döden (So & Chui, 2007).  
 
“I was at work and they said there was something abnormal showing still on the Pap smear. . 
. . They called me back and said that what is showing is signs of carcinoma and I was so 
chocked. I couldn’t talk and that’s what they said to me on the phone and they just said that 
it’s like cervical cancer . . . and I just had an emotional breakdown” (Clemmens et al., 2008, 
s. 899) 
 
Oro, rädsla för framtiden 
Kvinnorna ställde ofta frågor till sig själva ”Varför just jag?” och ”Varför har detta hänt 
mig?”, samtidig infann sig rädslan för döden. Kvinnorna var tvungna att acceptera och leva i 
den situation de befann sig i, samtidigt försökte de planera sin framtid. De blev ofta oroliga 
inför sin framtid och sin familj, samtidigt försökte de finna en ny mening med livet (Akyüz et 
al., (2008). Enligt Akyüz et al. (2008) berättade en kvinna att när hon blev sjuk, var hennes 
barn små. Hon blev mer knuten till livet och barnen mer knutna till henne (ibid). Det positiva 
i livet var att uppleva tillfredsställelse, medan det negativa var att de var oroliga och 
obekväma på grund av att de kände sig beroende av andra (Akyüz et al., 2008). Enligt So och 
Chui (2007) berättade en kvinna att på grund av allt hushållsarbete blev familjen lidande, 
vilket medförde begränsningar i familjemedlemmars utveckling (So & Chui, 2007). 
Kvinnorna ville inte belasta och oroa sin familj men vissa kvinnor som verkade vara helt 
oberörda kunde i själva verket känna sig plågade och de upplevde att de behövde få möjlighet 
att uttrycka sina känslor (Liu, Wok & Wong, 2005). Enligt Hammer, Mogensen & Hall, 
(2009) var kvinnornas största önskan att livet skulle vara detsamma som före diagnosen, att 
vilja leva, att vara en del av livet och finna mening i livssituationen (Hammer et al., 2009). 
Enligt en studie av Clemmens et al. (2008) förändrades kvinnornas liv på grund av olika 
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företeelser livmoderscancern förde med sig. Det gav kvinnorna ett annat perspektiv på livet, 
samt hur de levde det. På grund av verklighetsförändringen skulle de aldrig bli samma person 
igen. Erfarenheter av sjukdomen präglade dem fysiskt, mentalt och andligt (ibid).  

 “Life before cancer, life after cancer. It’s not before I got married or after I got married. It’s 
before cancer and after and the sad part about it is I think it took cancer to make me realize a 
lot of things in my life, to appreciate a lot more of the things that I didn’t appreciate before. I 
wish I could just pick everybody up and say, look, I don’t want you to go through what I went 
through but I want you guys to see what I see now. Start appreciating everything”. 
(Clemmens et al, 2008, s. 901). 
  
Upplevelse av stöd 
Kvinnorna menade att de saknade kunskap och behövde information om livmoderscancer, 
behandling och omvårdnad (Liu et al., 2005). Kvinnorna kände sig ofta obekväma på grund 
av bristande information innan och efter behandling (Burns et al., 2007). Informationen 
underlättade för kvinnorna att hantera och anpassa sig till livmoderscancer och därmed 
minska upplevelsen av maktlöshet. När läkare och sjuksköterskor gav rätt information, 
upplevde kvinnorna att de behandlades med respekt samt även stärkte kvinnornas tro om att 
allt var under kontroll (Hammer et al. 2009). Enligt Liu et al. (2005) ansåg kvinnorna att det 
grundläggande i vården var att bli bemötta med vänlighet och värdighet. En sjuksköterskas 
leende gav en allmän känsla av obehag (ibid). Vissa kvinnor upplevde svårigheter med att 
hantera diagnosbeskedet på grund av att deras psykiska tillstånd var i obalans. På grund av att 
de var mycket sårbara, om de stötte på negativa inställningar skulle situationen förvärras (Liu 
et al, 2005). En studie av Liu et al. (2005) beskrev att den inledande informationen inför 
behandling gjorde kvinnorna mentalt förberedda på olika typer av biverkningar och 
komplikationer som kunde uppträda, trots att kvinnorna kanske inte blev botade kunde de 
ändå känna och uppleva välbefinnande. En positiv och hoppfull vägledning gav mod till att 
fortsätta behandlingen (ibid). Under behandlingen var extra stöd från nära relationer viktigt. 
Emotionellt stöd innebar för kvinnorna uppmuntran och tillförsikt, att ge hopp och skapa 
förtroende (Akyüz et al., 2008, Liu et al., 2005). En studie av Akyüz et al. (2008) visar att 
hoppet hos kvinnorna växte fram ur kärlek och relation från make, barn och barnbarn samt 
vänner. Betydelsefulla förhållanden gav kvinnorna en känsla av välbefinnande och viktigast 
var att det fanns trovärdiga människor runt omkring (ibid). Vissa kvinnor upplevde 
förändringar i sin sociala relation, vilket ledde till att de undvek att utsätta sig för andra och 
deras frågor om livmoderscancer. Det gjorde att kvinnorna inte deltog i aktiviteter som att gå 
på teater och på promenader. Kvinnorna önskade att de fått psykologisk hjälp eller kanske 
fått prata med andra patienter i samma situation. Det fanns däremot kvinnor som accepterade 
livmoderscancern och gick igenom behandlingen som en del av processen för att kunna 
anpassa sig (Akyüz et al., 2008).  
 
“I don’t want to join any group. Everyone asks what happened and how it happened. It 
makes me feel bad. They wish me good health. But I don’t want to respond. Sometimes I want 
to get rid of these feelings and talk to a friend” (Akyüz et al, 2008). 
 
 
 DISKUSSION 
 
METODDISKUSSION 
Föreliggande studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Willman et al. (2006) 
används den för att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser och 
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uppfattningar (ibid). Kvalitativ forskningsmetod anses vara lämplig eftersom syftet med 
studien var att fånga kvinnors upplevelser vid diagnos och behandling av livmoderscancer. 
Litteraturstudie användes för att samla in och sammanställa litteratur till föreliggande studie. 
Enligt Forsberg et al. (2008) innebär det att systematiskt söka och kritiskt granska 
vetenskapliga artiklar samt sammanställa resultatet av litteraturgranskningen (ibid). 
Litteraturstudiens olika steg anses av författarna till föreliggande studie underlätta för att 
finna relevant information som skulle svara på föreliggande studies syfte. De olika stegen 
består av meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori. En 
empirisk studie anses av författarna till föreliggande studie varit intressant att utföra, eftersom 
frågor och intervjuer hade utformats utifrån studiens syfte. Empirisk studie kräver mycket 
längre tid att utföra därför väljer författarna till föreliggande studie att utföra en 
litteraturstudie. Artiklarna söks och granskas av författarna till föreliggande studie var för sig 
genom att läsa titlar och sammanfattningar samt innehållet. Artiklarnas innehåll bedöms 
utifrån inklusions – och exklusionskriterier för att vara säker på att de är relevanta och kan 
svara på studiens syfte. Specifika sökord används för att kunna söka efter relevanta artiklar. 
De olika specifika sökorden översätts från svenska till engelska med hjälp av lexikon Lexin 
för att underlätta sökningen. Fördelen med att använda lexikonet är att det är lättillgängligt, 
men nackdelen är att orden översätts rakt av, det vill säga direkt från engelska till svenska. 
Sökmotorerna underlättar sökningen genom att kombinera olika specifika sökord för att 
begränsa antalet träffar av artiklar som kan svara på föreliggande studies syfte. I databasen 
CINAHL finns det tillgång till artiklar i fulltext. Studiens resultat kan bli annorlunda om 
andra sökmotorer som MEDLINE och PsycINFO ger relevanta träffar och antalet sökord 
utökas. Databasen MEDLINE med sökmotorn PubMed anses inte ge några användbara 
resultat eftersom artiklarna fokuserar mer på medicinska tidsskrifter. Databasen PsycINFO 
gav relevanta träffar men inga artiklar i fulltext påträffas, men samma artiklar finns i fulltext i 
databasen CINAHL. Nackdelen med artiklarna i databasen PsycINFO är att de måste 
beställas via Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek, vilket leder till att datainsamlingen 
skulle ta längre tid. 36 artiklar utses att granskas ytterligare utifrån samtliga 919 träffar. Det 
utförs en noggrannare granskning av de 36 artiklarna för att se vilka som kan svara på 
studiens syfte, vilket resulterar i åtta artiklar som författarna till föreliggande studie har för 
avsikt att kvalitetsgradera efter ett granskningsprotokoll enligt Willman et al. (2006). 

Författarna till föreliggande studie kräver att endast artiklar med kvalitetsgrad I ska användas 
i studien. Kvalitetsgradering styrker artiklarnas grad av kvalitet. Utifrån 
granskningsprotokollet finns frågor som ger olika poäng på olika svar, om svar JA motsvarar 
det en poäng, medan svar NEJ och VET EJ ger noll poäng. Poängen omräknas i procent och 
det motsvarar olika grad på artiklarnas kvalitet. Författarna till föreliggande studie väljer att 
utav åtta artiklar använda en artikel med medelkvalitet eftersom innehållet anses kunna svara 
på föreliggande studies syfte. Resterande sju artiklar är av bra kvalitet.  
Artiklarna granskas med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt en tolkning av Graneheim 
och Lundman (2004). Innehållsanalysens olika steg följs noggrant för att förstå mer av 
textinnehållet. Dessa steg är meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kodning och 
kategorisering. Innehållsanalysen i föreliggande studie anses som ett bra hjälpmedel för att 
kunna plocka ut det väsentliga ur en text som kan svara på föreliggande studies syfte. 
Författarna läser var och en för sig igenom artiklarna flera gånger och markerar det väsentliga 
innehållet som anses kunna svara på studiens syfte.Författarna till föreliggande studie anser 
att meningsenheterna är svåra att översätta från engelska till svenska eftersom att egen 
tolkning av texten inte får förekomma. Utifrån kondensering sker kodning. Texten plockas 
och sorteras till tänkbara kategorier, men författarna anser att det är svårt eftersom tänkbara 
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kategorier är för många i antalet. Författarna i föreliggande studie bestämmer sedan att endast 
använda två kategorier och en underkategori med innehåll som kan svara på studien syfte.   

RESULTATDISKUSSION 
Föreliggande studie visar att kvinnorna blir chockade i samband med diagnosbeskedet 
livmoderscancer, de blir rädda och tror de ska dö. Kvinnorna är sårbara på grund av att de 
saknar kunskap och information om livmoderscancer och behandling samt biverkningar. I 
samband med information anser kvinnorna att bli bemötta med vänlighet och värdighet är 
viktigt.  Beskedet om livmoderscancer per telefon upplevs av kvinnorna som opersonligt och 
kränkande. Det framkommer däremot i Martinez (2004) studie att det finns läkare som 
undviker att berätta för kvinnorna om beskedet livmoderscancer, däremot anser läkaren att 
informationen bör ges med försiktighet och tydlighet. Vid avancerad livmoderscancer bör 
informationen vara sparsam, eftersom chansen att bli botad är liten (Martinez 2004). En 
studie av Wilkes, O´Baugh, Luke och George (2003) beskriver att information upplevs som 
mer positiv av kvinnorna om läkarna inte talar runt sjuklighet eller dödlighet, eftersom 
kvinnorna måste fokusera på behandling och tillfrisknande. Livmoderscancer upplevs som en 
dödsdom och negativa inställningar kan förekomma när som helst under sjukdomsförloppet 
(Wilkes et al., 2003).  

Föreliggande studie visar att det är viktigt för kvinnorna att känna hopp för att vardagen ska 
fungera som vanligt, om hoppet försvinner så finner kvinnorna ingen mening med livet. 
Kvinnorna pendlar ofta mellan hopp och hopplöshet. Kvinnorna upplever besked, behandling 
och biverkningar av livmoderscancer som svårt och stressigt. Behandling och biverkningar 
upplevs av kvinnor som mycket svåra och smärtsamma, de trodde att de skulle dö och de 
upplevde det som ett straff. Kvinnornas upplevelser kan påverkas av psykiska och fysiska 
faktorer som leder till sämre välbefinnande och livskvalitet. Ahlberg et al. (2004) menar att 
det är viktigt för kvinnorna med information om biverkningar av behandlingen för att kunna 
förebygga fysiska och psykiska biverkningar. Fysiska biverkningar kan påvisas genom 
trötthet, medan psykiska biverkningar kan orsaka depression. Under behandlingsperioden 
upplever många kvinnor det som svårt och stressigt, så även deras partner. Partnern kan vara 
så starkt påverkad av att kvinnan har livmoderscancer att de känner oro och stress och är 
rädda för att mista henne. Eriksson (2003) beskriver lidande som att kvinnorna i samband 
med diagnosbeskedet kan uppleva det som en dödskamp genom hopplöshet, sorg, förnedring, 
skuld och ensamhet. Lidandet kan upplevas i olika sjukdomssituationer. Lidande upplevs av 
en person som plågor, ångest, förlust, nöd och smärta. Allt lidande av människan omfattar det 
kroppsliga, psykiska och andliga samt existentiella, det innebär att det berör hela människan. 
För att lättare finna åtgärder till att lindra lidandet är det viktigt att känna igen och förstå hur 
lidandet kan visa sig (Eriksson 2003). Dahlberg et al. (2003) beskriver att lidandet upplevs av 
kvinnorna som ensamhet samt känslan av att vara sårad och sårbar (ibid). Johnson et al. 
(1994) uppger i en studie att det finns kvinnor som känner sig övergivna och isolerade genom 
att partnern plötsligt mister lusten för närhet (ibid). 

Föreliggande studier visa att kvinnorna försöker planera sin framtid och de är tvungna att 
acceptera och anpassa sig till sin nya livssituation. Kvinnorna är oroliga för att bli beroende 
av andra samtidigt behöver de få möjlighet att uttrycka sina känslor. Kvinnornas önskan är att 
få leva som de gjorde innan sjukdomen, vilket leder till ett annat perspektiv på livet eftersom 
det aldrig kommer att bli samma person igen. En studie av Winterling et al. (2009) styrker att 
kvinnorna hoppas på att bli friska och kunna leva sitt vanliga liv igen (Winterling et al., 
2009). Positiva förändringar leder ofta till tillfredsställelse och en ny syn på livet. Kvinnors 
förväntningar är att kunna gå tillbaka till sitt arbete, få tillbaka sitt fysiska tillstånd, leva ett 
friskare liv eller ändra sitt sätt att leva (Winterling et al., 2009). Eriksson (2003) hävdar att 



 

11 
 

livmoderscancer berör hela människan och kan därmed medföra att livet förändras. 
Livmoderscancern kan leda till ett hot mot kvinnans existens och hindra kvinnan från att vara 
människa bland människor (Eriksson 2003). 

Föreliggande studie visar att kvinnorna upplever att när läkare och sjuksköterskor ger 
information på rätt sätt underlättar det för kvinnorna att hantera sjukdomssituationen. 
Kvinnorna upplever det som stöd inför framtiden. Eriksson (2003) menar också att det är 
viktigt att förmedla hopp och samtidigt dela hopplösheten genom att uppmuntra, stödja och 
trösta (Eriksson 2003). Föreliggande studie visar att det är viktigt för kvinnorna att få extra 
stöd från nära och kära, samt att det finns trovärdiga människor runt omkring dem. Kvinnorna 
önskar att de får prata med andra patienter i samma situation, samt få psykologiskt stöd för att 
bearbeta och anpassa sig till situationen de befinner sig i. Strang (2006) menar att kvinnorna 
uppskattar när någon person ställer upp, stödjer och finns där. Närstående är viktiga för 
kvinnorna när de får beskedet om att de har en allvarlig sjukdom eftersom beskedet ofta är 
förenat med obehagskänslor. Nära och kära vill inte att kvinnorna ska träffa läkare ensamma 
utan närståendes närvaro eftersom de vill skydda och stötta sin familj angående tråkiga 
besked (Strang 2006).   
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SLUTSATS 
Kvinnorna upplever att livmoderscancer påverkar deras liv och sätt att leva. Livmoderscancer 
kan lätt ta kontrollen över kvinnornas liv på ett sätt som gör att de inte kan leva avslappnat 
och utan oro så som de hade önskat. Kvinnorna känner oro och rädsla för att kanske dö. 
Kvinnorna värdesätter sin familj och sina vänner som ger dem stöd under sjukdomsperioden. 
Kvinnorna känner både hopp och hopplöshet över situationen de befinner sig i. Kvinnorna 
anser även att rätt information om sjukdomen och dess följder leder till minskad stress, ångest 
och depression.  
 

Författarna till föreliggande studie anser att vidare forskning med fokus på kvinnors 
upplevelser kring livmoderscancer är viktig och betydelsefull för att forskas mycket med just 
medicinsk inriktning.   
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Bilaga 1: Sökväg - CINAHL 2011-05-27 
Sökord  Antal träffar  Granskade artiklar  Använda artiklar  

Cervix neoplasms 463 11 5 

Cervix neoplasms 
AND quality of life 

77 11 5 

Endometrial 
neoplasms 

59 5 2 

Uterine neoplasms  41 3 1 

Sexuality AND 
cervical Cancer  
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Bilaga 2: Granskningsprotokoll 
Kvalitetsbedömning av vårdvetenskapliga studier med kvalitativ metod  

Tydlig avgränsning/problemformulering  � Ja �Nej �Vet ej 

Patientkarakteristiska   Antal:  

    Ålder: 

    Kön: 

Är kontexten presenterad?  � Ja �Nej �Vet ej 

Etiskt resonemang?   � Ja �Nej �Vet ej 

Urval 

Relevant?   � Ja �Nej �Vet ej 

Strategiskt?   � Ja �Nej �Vet ej 

Metod för 

Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  � Ja �Nej �Vet ej 

Datainsamling tydligt beskriven?  � Ja �Nej �Vet ej 

Analys tydligt beskriven?  � Ja �Nej �Vet ej 

Giltighet  

Är resultatet logiskt, begreppligt?  � Ja �Nej �Vet ej 

Hård och datamättnad?   � Ja �Nej �Vet ej 

Råder analysmättnad?  � Ja �Nej �Vet ej 

Kommunicerbarhet 

Redovisas resultatet klart och tydligt?   � Ja �Nej �Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande till en  

Teoretisk referensram?  � Ja �Nej �Vet ej 

Genereras teori?   � Ja �Nej �Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

�Bra   �Medel  �Dålig 

Kommenterar: 

Granskare: 

Granskningspoäng: 
Antal Ja: 14 
Antal Nej: 14 
Antal Vet ej: 14 
 
Grad I   80-100%  
Grad II 70-79% 
Grad III 60-69% 
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Bilaga 3: Artikelöversikt 
Författare/år Urval Syfte Metod Resultat  Grad av kvalité 
Hammer, K., 
Mogensen, O. & 
Hall O.C., E., 
(2009). 

15 kvinnor i åldrarna 
24-87 som nyligen 
fått diagnosen 
äggstock-, 
endometrios-, 
livmoderhals- och 
vulvacancer.  

Att klargöra 
betydelsen i att hur 
kvinnor med 
nydiagnostiserad 
gynekologisk cancer 
upplever hopp.   

En kvalitativ 
intervjustudie med 
fenomenologisk 
ansats.  

Kvinnorna upplever 
att de pendlar 
mellan känslan av 
hopp och 
hopplöshet efter att 
ha diagnostiserats 
med cancer. 

I 

Christman, N.J., 
Oakley, M. G. & 
Cronin, S.N., 
(2001). 

49 kvinnor i åldrarna 
27-78, 31 kvinnor 
har 
livmoderhalscancer 
och 18 har 
livmoderscancer.   

Att beskriva symtom 
vid strålbehandling 
för kvinnor med 
livmoder/ 
Livmoderhalscancer
, kräver ett konkret 
och objektivt 
förberedande av 
informationen.   

Prospektiv och 
deskriptiv studie, 
intervju. 

En del kvinnor 
berättade om 
svårigheter att sova, 
trötthet, diarré, 
anorexi, illamående, 
täta urinträngningar, 
flyttningar, samt 
ändtarmsirritation. 

I 

Abayomi, J., 
Kirwan, J., Hackett, 
A. & Bagnall, G. 
(2005).  

10 kvinnor i åldrarna 
28-85 som har 
strålbehandlats för 
livmoderhalscancer 

Att undersöka 
kvinnornas 
upplevelser av 
inflammation i 
magtarmkanalen i 
följd av 
strålbehandling och 
dess påverkan på 
livskvaliteten. 

Intervju De flesta kvinnorna 
uppger att 
strålbehandlingens 
biverkningar främst 
var diarré. Det 
påverkar fysiskt, 
psykologiskt och 
socialt. 

I 

Akyüz, A., Güvenc, 
G. Üstünsöz, A. & 
Kaya, T., (2008).  

19 kvinnor i åldrarna 
43-70 med 
gynekologisk 
cancer, 12 partners i 
åldrarna 46-73 
deltog också i 
studien 

Att beskriva 
upplevelserna hos 
turkiska kvinnor 
med gynekologisk 
cancer och deras 
partner.  

Kvalitativ forskning 
med en beskrivande 
fenomenologisk 
ansats. 

Sju teman framkom 
i deltagarnas 
beskrivning av sina 
erfarenheter under 
olika 
sjukdomsperioder.  
 

I 

Liu, J-E., Mok, E. 
& Wong, T., 
(2005). 

10 kvinnor och 10 
män i åldrarna 27-69 
deltog i studien. 

Syftet med studien 
är att utveckla en 
förståelse för 
sjuksköterskor om 
deras vårdande av 
cancerpatienter och 
deras perspektiv. 
Samt att försöka 
förklara begreppet 
omsorg.  
 

En kvalitativ 
forskningsmetod 
och 
semistrukturerad 
intervjuguide.  
 

Studiens resultat 
framkom ur 
datainsamling som 
tyder på att omsorg 
är leverera vård på 
ett holistiskt sätt.  

I 

Clemmens, D.A., 
Knafl, K., Lev, E.L. 
& McCorkle, R. 
(2008). 

19 kvinnor drabbade 
av livmoderscancer i 
åldrarna 29-64 
deltog i studien. 

Att beskriva 
upplevelsen av 
livskvalitet och dess 
faktorer som gynnar 
anpassningen hos 
långtidsöverlevande 
kvinnor med 
livmoderscancer. 
 

Semistrukturerad 
intervju. 

I deltagarnas svar 
visade sig tre 
tydliga mönster; att 
gå vidare, förnyad 
uppskattning, och 
pågående kamp.  
 

II 

So, W. K-W. & 
Chui, Y-Y. (2007). 

18 kvinnor i åldrarna 
38-72 som var 
drabbade av 
livmoderscancer. 

Studien avser att 
undersöka hur 
kvinnor med 
livmoderscancer 
upplever att 
genomgå inre 
strålbehandling. 
 

Ostrukturerad 
telefonintervju.  

Tre teman 
identifierades från 
datainsamlingen; 
isolering gentemot 
socialt umgänge, 
outhärdliga symtom 
med ångest 
gentemot 
uthållighet och ork, 
samt att växa av 
erfarenheterna.  

I 

Burns, M., Costello, 
J., Ryan-Woolley, 
B. & Davidson, S. 
(2007). 

28 kvinnor i åldern 
over 18 år med 
livmoderhalscancer. 

Syftet med studien 
är att undersöka 
kvinnors sexualitet 
2-3 år efter 
behandling. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
design.  

Resultaten visar att 
behandling av 
cancer kan leda till 
ett antal sena 
kroppsliga effekter 
och psykosexuella 
problem.  
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