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Sammanfattning 
 
Livmoderhalscancer drabbar idag kvinnor världen över och orsakas av ett så kallat 
Humant papillomvirus (HPV). HPV är ett sexuellt överförbart virus. Om inte viruset 
upptäcks eller behandlas i tid så kan livmoderhalscancer vara ett faktum. Anledningen 
till att livmoderhalscancer upptäcks för sent är att kvinnor undviker eller inte har 
möjlighet att gå på sina cellprovtagningar. Begreppet livmoderhalscancer väcker starka 
känslor och förknippas med döden. Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser och 
erfarenheter efter att ha fått diagnosen livmoderhalscancer. För att besvara syftet har 11 
vetenskapliga artiklar analyserats vilket resulterade i tre huvudteman och sju 
underteman. Resultatet visar att kvinnor som blir diagnostiserade med 
livmoderhalscancer ofta får känslor så som ångest, oro, skuld, skam och rädsla. Rädslan 
grundas oftast i att inte kunna få barn, tanken på döden och hur familjens välbefinnande 
kommer att påverkas. Kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer upplever att de 
behöver få mer stöd och information av vårdpersonalen. Avslutningsvis diskuteras 
områden så som skuld, skam, hopp, kroppsförändring, ångest och vårdrelationen med 
hjälp av ny sökt vetenskapliglitteratur. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Livmoderhalscancer, upplevelse, erfarenheter, livskvalité, livsvärld, Humant 
papillomvirus, lidande. 
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INLEDNING 

 
Varje år får 420 kvinnor i Sverige diagnosen livmoderhalscancer, detta främst av ett 
kvarstående virus vid namn Humant papillomvirus (HPV). Livmoderhalscancer startar 
med cellförändringar och runt 20000 kvinnor får ett besked om att de har cellprover 
som är avvikande och cirka 8000 av dessa kvinnor har behandlingskrävande 
cellförändring (Folkhälsomyndigheten, 2013). Livmoderhalscancer är den vanligaste 
cancerformen i utvecklingsländerna och andra vanligast globalt. I Sverige är 
livmoderhalscancer den 15:e vanligaste cancerformen (Sorbe 2013, ss. 279-281). 
 
Livmoderhalscancer är enligt vår uppfattning ett ämne i samhället som inte diskuteras i 
den utsträckning det borde. Fler kvinnor i västvärlden undviker att gå på regelbundna 
gynekologiska undersökningar vilket medför en ökad risk att inte upptäcka sjukdomen i 
tid. Livmoderhalscancer uppmärksammas idag mer i samhället och media, vilket ökade 
vårt intresse för området. Examensarbetets syfte grundades i kvinnors upplevelser och 
erfarenheter för att studera den objektiva och subjektiva känslan av livet med 
livmoderhalscancer. Vi har därför valt att belysa ämnet om livmoderhalscancer och 
kvinnors upplevelser och erfarenheter av att diagnostiserats med sjukdomen. 
 
BAKGRUND 

 

Livmoderhalscancer 
 
Livmoderhalsen är belägen i den nedre delen av livmodern. Slemhinnan i livmodern är 
mycket känslig för angrepp av virus och bakterier som är skadligt för cellerna. 
Livmoderhalscancer utvecklas långsamt, från cellförändringar till cancer kan ta upp till 
15 år. Den vanligaste orsaken är HPV infektion men kan även vara rökning, upprepande 
infektioner i slemhinnan och nedsatt immunförsvar. Prognosen för livmoderhalscancer 
enligt statistik visar att sju av tio drabbade kvinnor blir friska från sin sjukdom (1177 
2014). 
 
De symtom som vanligtvis visar sig vid livmoderhalscancer är oregelbundna 
blödningar, samlagsblödningar och även blödningar på grund av ansträngning.  Ibland 
kan symtom som flytningar uppkomma i ett tidigt skede, de är ofta gulaktiga men kan 
senare bli blodtillblandade och illaluktande (Hellström-Frykman 2009, s. 662). 
 
Cancerfonden (2013) förklarar olika stadier av livmoderhalscancer, de olika stadierna är 
en beskrivning över hur långt livmoderhalscancern har utvecklats. 

- Stadium IA: Mikroskopisk undersökning är det enda som kan upptäcka tumören 
- Stadium IB: Tumören är större än i stadiet IA och kan ses med blotta ögat. 
- Stadium II: Tumören har spridit sig till slidans övre del eller kan även ha spridit 

sig ut i vävnaden utanför livmodern. 
- Stadium III: Tumören har spridit sig till slidans nedre del eller även till 

bäckenväggarna. 
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- Stadium IV: Tumören har spridit sig till ändtarmen, urinblåsan eller till organ 
utanför bäckenet. 
 

Cellprovtagning 
 
Vid 23 års ålder kallas kvinnor för första gången till en cellprovtagning. Varje kvinna 
kallas sedan vart tredje år fram till hon är 50 år gammal, därefter vart femte år tills de är 
60 år. Cellprovet tas från livmoderhalsens nedre del, den så kallade livmodertappen som 
mynnar ut i slidan (1177 2014). Internationellt kallas cellprovtagningen för pap-smear 
och utförs på en gynekologisk mottagning (Rylander 2010 s. 210). 
 
Att en kvinna får beskedet cellförändringar betyder inte att hon fått cancer, utan vid 
cellförändringar få kvinnan en ny kallelse för vidare utredning (1177 2014). 

 
Undersökning och behandling 

 
Den vanligaste undersökningen som kvinnor genomgår är en cellprovtagning där 
resultatet kan visa på cellförändring. Vid upptäckta cellförändringar genomgår kvinnor 
utredning och undersökning med kolposkopi (Hellström-Frykman 2009, s. 663). 
Kolposkopi innebär att gynekologen använder sig av ett mikroskop för att se eventuella 
förändringar på kvinnans livmodertapp. Gynekologen tar även ett vävnadsprov för att 
skicka på analys och fastställa virustypen(1177 2014). Den primära behandlingen för 
livmoderhalscancer består främst av kirurgi, cytostatika och strålbehandling. 
Behandlingen kan variera beroende vilket stadium kvinnan är, vilken ålder och 
allmäntillstånd hon har (Dahm Kähler 2010, s. 219). 
 

Humant papillomvirus (HPV) 
 
HPV är den mest förekommande sexuella infektionen i Sverige. Viruset omfattar mer än 
100 olika typer och i flesta fall orsakar cellförändringar på livmoderhalsen som i sin tur 
kan utvecklas till livmoderhalscancer. Av de 100 olika virustyperna är det endast 14 av 
dessa som är högriskvirus. Det vaccinet som erbjuds av samhället idag skyddar mot 
typerna 16 och 18 som är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer. HPV-viruset 
har hög smittorisk och i de flesta fall utvecklas inga symtom (Folkhälsomyndigheten, 
2013). Enligt Rylander (2010, s. 2011) är typerna 6 och 11 lågrisk-HPV vilket innebär 
att de inte är onkogena, inte cancerframkallande. De typerna orsakar istället kondylom. 
Hellström-Frykman, (2009, s.662) menar att de virustyperna som kan utvecklas till 
högriskvirus är typerna 16, 18, 33 och 45. Dessa typer kan alltså orsaka cellförändringar 
och livmoderhalscancer. 
 
I Sverige ingår sedan 2012 HPV- vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet detta 
innebär att flickor mellan 11-18 år får vaccinet gratis. Vaccinet ger inte ett fullständigt 
skydd mot livmoderhalscancer, det är därför viktigt att kvinnor mellan 23-60 år 
genomför cellprovtagningar (1177 2014). 
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Livsvärld 
Begreppet livsvärld kommer från fenomenologin och kännetecknas av hur vi ses på oss 
själva, andra och omgivningen runt omkring (Wiklund 2003, s. 48). Livsvärlden är 
enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss.126-131) den värld som vi erfar, genom tidigare 
erfarenheter om olika ting till exempel sjukdom kan göra att vi reagerar på ett visst sätt 
vid en specifik situation. Varje persons upplevelse av sin livsvärld är unik och 
personlig. Vårdare bör därför ha fokus på patienters upplevelser för att försöka skapa 
sig en bild om patienters hälsa, sjukdom och lidande för att kunna stödja deras 
hälsoprocesser. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 131-134) grundas livsvärlden i 
upplevelsen av kroppen som både subjektiv och objekt det vill säga levd. Varje enskild 
människa har sin egen kropp och den upplevs som existentiell och är navet för 
existensen i världen. Den levda kroppen är fylld av minnen och erfarenheter samtidigt 
som den är fysisk för omvärlden. Genom den levda kroppen finns tillgången till liv och 
så länge vi lever så gör vi det genom kroppen. Vid exempelvis cancersjukdom, så 
förändras tillgången till livet på både gott och ont. 
 

Lidande 
 
Lidande är en av patienters mest centrala upplevelse. Enligt Erikssons (2006) teori om 
lidande så utspelar sig lidandet som ett drama indelat i tre akter, bekräftelse av lidandet, 
att vara i lidandet och att bli lidande. Enligt Thorkildsen, Eriksson och Råholm (2012, s. 
450) hotar lidande patienters levda värld och kan skapa möjlighet till individuell 
utveckling och tillväxt genom att bemöta och bära sitt lidande. Eriksson (2005, s. 83) 
förklarar sjukdomslidande som det lidande som uppkommer då patienter har fysiska 
symtom och känner sig begränsad av en medicinsk diagnos. Livet kan då upplevas som 
otillfredsställt och livskvalitén minskar. Ett sjukdomslidande kan leda till ett livslidande 
på sätt att personen känner sig begränsad och inte kan utföra allt han eller hon vill. 
Eriksson (2005, s. 95) menar att sjuksköterskors lindrar patienternas lindade genom att 
inte kränka patienterna och visa respekt för deras värdighet. Eriksson (2005, ss. 83-84) 
menar att patienters lidande är ofta kopplat till sjukdom, det kan ge symtom som fysiska 
smärtor med en känsla av skuld och skam. I de fall kvinnorna upplevt att de fått 
bristfällig information om tillståndet och dess fortsatta förlopp, kan detta betraktas som 
ett vårdlidande och därför ett helt onödigt lidande. 
 
Livslidande kan beröra hela personens liv och även syn på sig själv. Livslidande 
benämns som mittpunkten av att inte kunna leva sitt liv helt ut. Det kan även innefatta 
rädsla av att inte kunna leva som innan så som att återgå till sitt arbete och även bevara 
sitt sociala liv (Wiklund 2003, ss.108-110). Patienter kan uppleva ett vårdlidande på 
grund av bristfällig vård eller som följd av en behandling. Detta innebär att vårdaren bör 
lägga stor vikt i att uppmärksamma patienters upplevelse (Eriksson 2005, ss. 87-88). En 
form av lidande som drabbar kvinnor med gynekologisk cancer och som oftast är 
oundvikligt, är att den sexuella funktionen påverkas negativt. Kvinnorna känner sig inte 
tillräckliga för samlag på grund av att deras självbild påverkas negativt. Den sexuella 
njutningen avtar också på grund av smärtor och minskad känslighet i vävnaden 
(Demirgoz Bal, Dereli Yimaz. & Kizilkaya Beji 2013, ss. 83-84). Ries, Kizilkaya Beji 
och Coskun (2010, s. 137) menar att den sexuella funktionen är en viktig del för 
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kvinnors livskvalité. För att kvinnorna ska kunna upprätthålla sin livskvalité är det 
därför viktigt att sjuksköterskor tar upp ämnet och vågar prata om sexualitet.  
 
I Saarnio, Arman och Ekstrand. (2012, s. 272) artikel om lidande så beskriver Keller 
och Heinrisk att kvinnor som drabbas av cancer ofta uttrycker oro över familjeroller, 
relationer och tidigare förluster som kan vara kopplade till familjens välbefinnande. För 
kvinnor som drabbats av livmoderhalscancer kan detta uttryckas genom både oro och 
rädsla för sjukdomen och att livet inte längre blir som innan. 
 

Sjuksköterskors roll 
 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) för sjuksköterskor knyter an till den 
etiska koden som beskriver sjukskötskors ansvarsområden. Den etiska koden är 
formulerad och antagen av International Council of Nurses (ICN) och beskriver fyra 
ansvarsområden för sjuksköterskor.  Ansvarsområdena är att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidandet. Varje legitimerad sjuksköterska ska ha en 
helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Värdegrunden ska utgå från en humanistisk 
människosyn där sjuksköterskor visar respekt, omsorg för patientens självbestämmande, 
värdighet och integritet. Det innebär ett förhållningsställt som inriktas mot att tänka på 
att ta vara på patienters och närståendes kunskaper om olika situationer och om 
patienten själv, det vill säga att lyssna på patienters och närståendes synpunkter och 
önskemål. 
 
En vårdande relation bör enligt Wiklund (2003, ss. 157-158) alltid utgå från 
ömsesidighet mellan patienten och vårdaren. Det innebär att vårdaren måste visa sig 
tillgänglig för patienten. Tillgänglighet gentemot patienten kan leda till att patienten 
också bjuder in vårdaren till en relation. Det är viktigt att vårdaren är lyhörd så att den 
vårdande relationen inte tvingas fram, det kan upplevas som hotfullt. Genom att erbjuda 
patienten en vårdande relation tvingas inget fram och patienten själv får bestämma 
takten och detta leder till att integriteten bevaras. Även Dahlberg och Segesten (2010, s. 
184) beskriver vikten av ett öppet och följsamt vårdande utifrån patientens livsvärld. 
Sjuksköterskor uppmärksammar patienternas egna ord och funderingar genom att se, 
lyssna, tänka och förstå deras egen berättelse, därigenom underlättas följsamheten och 
välbefinnandet patienterna. 
 
PROBLEMFORMULERING 

En oupptäckt cellförändring i livmodertappen kan leda till livmoderhalscancer, som är 
en av den vanligaste cancersjukdomen kvinnor drabbas av. Cellförändringar som lett till 
livmoderhalscancer är vanligt förekommande hos kvinnor som ofta är i fertil ålder 
vilket gör att familj, barn och yrkesliv påverkas. Problematiken orsakas vanligtvis av 
HPV-virus som överförs via sexuell kontakt. Studier visar att kvinnor ibland undviker 
att gå på cellprovtagningar, vilket gör att sjukvården upptäcker viruset försent och 
livmoderhalscancer kan vara ett faktum. Att få beskedet livmoderhalscancer väcker 
många frågor och funderingar hos en kvinna. Cancer är ett starkt laddat ord som många 
förknippar med döden. Det är därför viktigt att sjuksköterskor bemöter kvinnors oro 
och- lindrar deras lidande genom skriftlig och muntlig information samt undervisning 
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om sjukdomsförloppet och livsförändringar. Vi vill därför fördjupa oss i begreppet 
livmoderhalscancer och kvinnors upplevelse och erfarenheter av att ha diagnostiseras 
med livmoderhalscancer. 
 
SYFTE 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter efter att ha fått 
livmoderhalscancer. 
 
METOD 

 
Axelssons (2012, ss. 203-220) modell för examensarbete användes för uppbyggnad och 
struktur av examensarbetes innehåll. För att få en ökad förståelse för artiklarna så 
analyserades dem genom Fribergs (2012, ss. 140-141) modell för artikelgranskning.  
Vi har granskat artiklar genomförda med både kvalitativa och kvantitativa metoder för 
att få olika perspektiv på vårt ämnesområde. Vårt syfte var att undersöka upplevelsen 
och erfarenheter efter diagnosen. 
 
Litteratursökning 

 
Databaserna Cinahl, Psycinfo och PubMed har använts eftersom dessa databaser 
innehåller vårdvetenskapliga publikationer, vilket gav ett stort utbud av vetenskapliga 
artiklar. Examensarbetet inleddes med att göra en fri sökning för att se vad 
ämnesområdet hade att erbjuda. Avgränsning gjordes därefter för att sålla bort artiklar 
som inte tillhörde vårt ämnesområde (Östlundh 2012, ss. 74-75). De viktigaste 
avgränsningarna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, publicerade 2006 och 
framåt och genomförda i Europa eller Kanada. De viktigaste sökorden var: Cervical 
cancer, cervixcancer, feelings, quality of life, experience, prevention, screening, 
gynecological, sexualfunction och youth and adolthood. Sökorden har kombinerats och 
även prövats som enstaka ord (Bilaga 1).  
 
Sökområdet har avgränsats från år 2006 för att få så ny forskning på området som 
möjligt. Europa valdes för att sjukvården ser annorlunda ut i till exempel 
utvecklingsländerna och att om de skulle ha inkluderats så skulle området blivit för brett 
att hantera. Europeiska länder har en liknande standard på vården och därför 
inkluderades studier från Europa. Efter noga sökning i databaserna upptäcktes att också 
Kanada tycktes ha en liknade hälso- och sjukvård som Sverige vilket gjorde att 
sökningsområdet utökades till att omfatta även Kanadensiska studier. Efter en tids 
reflektion inkluderades även studier som generellt beskrev kvinnors livssituation efter 
att ha fått beskedet med gynekologisk cancer eller fått en cancerdiagnos. Motivet att 
inkludera studier som var mer generella var att studier som bara omfattade 
livmoderhalscancer inte fanns i stor utsträckning. Genom dessa avgränsningar valdes 11 
artiklar ut för att användas i resultatet, sju kvalitativa och fyra kvantitativa. 
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Dataanalys 

 
I de 11 inkluderade studierna som resultatet baseras på har vi sammanlagt tagit del av 
3007 kvinnors upplevelser efter att ha diagnostiserats med cancer. Vid artikelsökningen 
avgränsades området med ”peer-reviewed” och ”abstract available” för att anpassning 
av examensarbetets syfte.  De artiklar som valdes ut lästes igenom och granskades för 
att få en ökad förståelse utav innehållet. Enligt Friberg (2013, s. 100) är granskning med 
hjälp av en mall ett bra sätt att lära känna artiklarna. Artiklarna lästes upprepade gånger 
och innehållet diskuterades och sammanfattades därefter. Undertiden artiklarna lästes 
ströks meningar och stödord under som besvarade vårt syfte för att få en bättre 
överblick över artiklarnas innehåll.  Genom upprepande läsningar av artiklarna delades 
resultatet upp i tre teman och sju underteman. De inkluderade kvinnorna har haft 
diagnosen mellan noll till fem år. Resultatet bygger på studier’ från Europeiska länder 
samt Kanada.  
 
RESULTAT 

Resultatet har valts att struktureras och presenteras i huvudteman och underteman 
(Tabell 1). 
 
Tabell 1. Presentation av resultatet i form av huvudteman och underteman. 
	   	  
Huvudteman Underteman 
Upplevelser och erfarenheter efter att  
ha tagit emot beskedet 
 
 
Upplevelser och erfarenheter av vård                                       
och information 
 
 
Upplevelser och erfarenheter av sin                                      
kropp 
 

Att leva med ångest 
Att känna rädsla för infertilitet 
Att känna hopp 
 
Att vara i behov av stöd 
Att vara i behov av information 
 
 
Att få en förändrad kroppsbild  
Att känna skuld och skam 

 

Upplevelser och erfarenheter efter att ha tagit emot beskedet 
 
Vid beskedet cancer uppkommer ofta känslor så som ångest, rädsla, hopp och 
hopplöshet. Här nedan beskrivs kvinnornas upplevelser tiden efter att de tagit emot 
diagnosen. Cancer är ett starkt ord och förknippas oftast med döden. Kvinnorna 
upplever inte bara rädsla för döden utan också rädsla för infertilitet. 
 
Att leva med ångest 

 
Ett avvikande cellprovtagnings resultat väcker många känslor bland kvinnorna vilket 
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påverkar deras välbefinnande. I studien gjord utav Drolet, Brisson, Maunsell, Franco, 
Coulèe, Ferenczy, Fisher och Mansi (2012, ss. 1074-1076) besvarade kvinnorna ett 
frågeformulär fyra veckor efter beskedet. Resultatet visade att ångest och depression 
framkallades hos 46 procent av kvinnorna (n=492). Senare genomförde Drolet, et al. 
(2012) en uppföljande studie med samma kvinnor men nu efter 12 veckor. Resultatet 
visade då att upplevelsen av ångest hade minskat till 38 procent. Skillnaden berodde på 
vad provresultat och undersökningarna hade visat. Hos de kvinnor som hade fått goda 
nyheter om sjukdomen hade ångesten och depressionen minskat. 
 
Monsonego, Cortes, Pereira da Silva, Jorge och Klein (2011, s. 4) redovisar efter en 
enkätstudie att kvinnor är i behov av stöd efter att de fått tillbaka ett avvikande cellprov. 
Resultatet visade att 59 procent (n=1475) av kvinnorna upplevde ångest och oro efter ett 
besked om ett avvikande cellprovs resultat. En annan typ av ångest som beskrevs i Reis, 
et al. (2010, s. 142) studie var att kvinnorna uttryckte rädsla att cancern skulle spridas 
vidare till ens partner vid samlag och övrig sexuell kontakt. När kvinnor får ett besked 
om livmoderhalscancer så väcks enligt Ideström, Milsom, Andersson-Ellström och 
Athlin (2006, s. 456) starka känslor av ångest och förtvivlan. Ordet cancer är starkt 
förknippat med döden och tankar om hur relationen till familjen och vännerna kommer 
påverkas. 
 
Att känna rädsla för infertilitet 

 
Reis, et al. (2010, ss. 140-143) undersökte i en tvärsnittsstudie kvinnors livskvalité efter 
att ha drabbats av gynekologisk cancer samt den sexuella hälsan och funktionen. 
Resultatet visade att behandlingar både kirurgiskt och medicinskt påverkade kvinnors 
förmåga att bli gravida. Kvinnor upplevde stor rädsla och sorg över att den fertila 
förmågan minskade och tanken på att förlora sin fertilitet uttrycktes som en känsla av 
värdelöshet och förlust av kvinnlighet. Förlust av fertilitet påverkade livskvaliteten 
negativt och kvinnorna i studien uttryckte hur viktigt det var för dem att kunna bilda 
familj. 
 
Kvinnorna i Blomberg, Widmark, Ternestedt, Törnberg och Tishelman (2011, s. 15) 
intervjustudie uttryckte att livmoderhalscancer skiljer sig ifrån andra cancerformer som 
exempelvis bröstcancer. De menade att livmoderhalscancer påverkar fertiliteten och kan 
leda till borttagande av livmodern, medan borttagande av ett bröst vid bröstcancer alltid 
går att ersätta med plastikkirurgi. 
 

Att känna hopp 
 
Studien av Hammer, Mogensen och Hall (2009, ss. 276-277) visar att hoppet är viktigt 
för kvinnorna som får vid diagnosen livmoderhalscancer. Intervjupersonerna hade en tro 
på att botas och kunna leva livet som vanligt med familj, vänner och släkt. Kvinnorna 
började förklara sin kärlek till sin familj och vänner, de påstod även att det var familjen 
och vännerna som bringade fram hoppet hos dem. I samband med att de fick diagnosen 
så pendlade de mellan hopp och hopplöshet om sjukdomen kunde botas eller inte. I 
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samband med beskedet började kvinnorna ta vara på de små positiva sakerna i det 
dagliga livet. 
 
 

Upplevelser och erfarenheter av vård och information 
 
Information vid ett cancerbesked är en viktig faktor. Många kvinnor uppskattar ärlighet 
och att de får veta hur situationen ligger till. Bristfällig information leder däremot till 
oro. 
 

Att vara behov av stöd 
 
Kvinnor i Kvåle och Bondeviks (2008, ss. 585-586) intervjustudie talade om att de 
upplevde att de fått bättre kontakt med sjuksköterskorna än läkarna vid samtal och 
behandling på sjukhus. De kände att sjuksköterskorna var som deras partner och att 
deras önskemål främjades. Kvinnorna uttryckte att de ville vara med i den dagliga 
vården och planera sin vardag 
 
I studien av Adellund Holt, Ploug Hansen och Mogensen, (2014, ss. 461-464) framkom 
att många patienter valde att inte berätta för sina anhöriga om cancermisstankarna innan 
diagnosen vara säkerställd. De valde istället att hålla misstankarna för sig själva för att 
inte bekymra och oroa sina anhöriga. Kvinnorna som deltog i studien hade blivit 
erbjudna kontakt med cancerfonden för psykosocial rådgivning och undervisning, 
endast två antog erbjudandet. De andra kvinnorna valde att inte se sig själva som 
cancerpatienter utan fortsatte att leva det liv de levde innan sjukdomen.  I studien 
genomförd av Monsonego, et al. (2011, ss. 3-5) beskrivs att 93 procent av kvinnorna var 
i behov av att prata om sitt resultat med anhöriga och vänner. 
 

Att vara i behov av information 
 
Resultatet i studien Kvåle et al. (2008, ss. 585-586) med en fenomenologisk ansats 
beskriver att patienterna kände att sjuksköterskorna behandlat dem med respekt. De 
belyser att sjuksköterskorna tagit dem på allvar och lyssnat på deras önskemål. Många 
patienter betonade vikten av information och att sjuksköterskorna och läkarna är ärliga, 
de ville inte bli lurade. Kvinnorna i studien ville ha information och rådgivning och 
även kunna diskutera med läkarna om behandling men att läkarna ska ha det slutliga 
beslutet. 
 
Blomberg, et al (2011, s. 15) undersökte hur kvinnor i 30 års ålder såg på hälsa, ohälsa 
och förebyggande vård i relation till livmoderhalscancer. Data samlades in genom 
gruppintervjuer. Forskarna beskriver att kvinnor hade önskat att informationen om 
livmoderhalscancer och dess smittväg skulle uppmärksammats tidigare än vad det görs 
idag. Informationen de fått innehöll råd om hur kvinnor ska skydda sig emot oönskade 
graviditeter men inte att cancer kan orsakas av samlag. 
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Monsonego, et al (2011, ss. 3-5) beskriver att 80 procent av kvinnorna (n=1475) i en 
enkät undersökning uttryckte att de var i behov av mer information relaterat till 
livmoderhalscancer och förebyggande av sjukdomen. 23 procent upplevde att de inte 
förstod innebörden av cellförändringar och livmoderhalscancer. Vidare lyfts det fram 
hur viktigt sociala medier och internet har varit i sökandet av information. Kvinnorna 
ansåg att internet var en bra plats att söka information om sjukdomen och även om de 
behandlingsalternativ som fanns. Kvinnorna i studien av Adellund Holt, et al. (2014, s. 
462) beskriver vidare att de uttryckte en rädsla för den kunskap som hemsidor och 
media kunde innehålla. De uttryckte även att de skulle velat få informationen om 
misstanke om livmoderhalscancer på ett läkarbesök istället för via telefonkontakt. 
 

Upplevelse och erfarenheter utav sin kropp 
 
I samband med en behandling vid en cancerdiagnos förändras kvinnors utseende och de 
upplever ofta en skam. Skuld kan uppkomma då livmoderhalscancer kan överföras utav 
ett sexuellt överförbart virus och att de kan känna att de har orsakat sin sjukdom själva. 
 
Att få en förändrad kroppsbild 

 
Reis, et al. (2010, ss. 139-140) undersökte om nivåerna av livskvaliteten hos kvinnor 
hade förändrats efter att de hade diagnostiserats med gynekologisk cancer. Studien 
visade att livskvalitén och det psykiska välbefinnandet upplevdes låg, främst på grund 
av stress och förändrad kroppsuppfattning. Kvinnorna i studien ansåg att de viktigaste 
faktorerna som gav upphov till förändrad kroppsbild orsakades av behandlingsfaktorer 
såsom övervikt och håravfall. 
 
Då kvinnors livskvalité under och efter behandling mot livmoderhalscancer undersöktes 
visade resultatet att 40,8 procent (n=346) under aktiv behandling mot 
livmoderhalscancer upplevde den största negativa effekten på deras livskvalité. Att leva 
med livmoderhalscancer hade stor inverkan på den fysiska, emotionella, sociala och 
kognitiva hälsan. Kroppsbilden och livskvalitén försämras då kräkningar, illamående, 
försämrad aptit och förstoppning hindrar kvinnorna från att uppleva och utföra de 
vardagliga aktiviteterna, samt att dessa faktorer kunde orsaka social tillbakadragenhet 
(Bjelic-Radisic, Jensen, Kuljanic Vlasic, Waldenstrom, Singer, Chie, Nordin & Greimel 
2012, ss. 3012-3014). 
 
Saarnio, et al. (2011, ss. 275-276) beskriver hur de fysiska och psykiska förändringarna 
leder till lidande och en livslång kamp. Kvinnor uttryckte en stor oro över 
förändringarna av kroppen och hur det påverkade dem själva och deras familjer. 
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Att känna skuld och skam 

 
Kvinnor påtalade enligt Armstrong, James och Dixon-Woods (2011, s. 464) att de 
upplevde gynekologiska undersökningar som problematiska, genom att de inte hade 
kontroll över vad som hände och dessutom fick bristande information. De rapporterade 
ett obehag då de tvingas avslöja en så intim del av sin kropp. Kvinnorna upplevde rädsla 
och oro för att deras kroppar skulle drabbas av skam och förnedring som följd. 

På grund av de kroppsliga förändringarna som cancer ger så undviker många kvinnor att 
visa sig på offentliga platser. Kvinnor uttryckte skam över sitt utseende och identiteten 
som sjuk av omgivningen ansågs vara kränkande (Saarnio, et al. 2011, s. 27). 

DISKUSSION 

 
I diskussionen diskuteras områden så som skuld, skam, hopp, kroppsförändring, ångest 
och vårdrelationen med hjälp av ny sökt vetenskaplig litteratur. 
 

Metoddiskussion 
 
I examensarbetet har artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metodologi inkluderats 
i resultatet då ämnet livmoderhalscancer är begränsat. Axelsson (2012, s. 204) hävdar 
att inom litteraturstudier som berör hälso- och sjukvård så är det en styrka att inkludera 
artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod då det aktuella ämnet kan ses från 
olika perspektiv. Även Friberg (2013, s. 133) menar att en litteraturöversikt helt bör 
utgå ifrån befintlig forskning genomförda med båda vetenskapliga perspektiven för att 
utöka kunskapen inom valt ämnesområde. Resultatet styrks genom användning av både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar. De flesta artiklar som vårt resultat bygger på var 
dock kvalitativa då syftet var att undersöka kvinnors upplevelser och erfarenheter av att 
diagnostiserats med livmoderhalscancer. Vår uppfattning är att det var lättare att hitta 
artiklar genomförda med kvalitativa metodologier i de olika databaserna och även var 
lättare att granska och bearbeta då dessa artiklar som inte presenterade sina resultat i 
siffror och tabeller. 
 
En styrka med detta examenarbete är att tiden har avgränsats till relativt ny publicerad 
forskning och även begränsat området till artiklar som varit genomförda i Europa och 
Kanada. Om studier genomförda i utvecklingsländer inkluderats i resultatet skulle 
examensarbete kunna utvecklats mer, men det finns inte tillgång till likvärdig vård som 
i de valda länderna exkluderades dessa. Med begreppet likvärdig vård menas att de haft 
tillgång till liknade behandling som kan utveckla liknade upplevelser och erfarenheter 
hos kvinnorna. Ämnesområdet har varit begränsat vilket gjorde att en del av artiklar 
innehåller upplevelsen av att få gynekologisk cancer och även några artiklar som 
innehåller att bli diagnostiserad med cancer för att göra resultatet heltäckande och 
informativt. Detta kan ses som en svaghet eftersom artiklarna inte bara innehållit 
forskning om livmoderhalscancer. Men det är även en styrka eftersom tiden efter ett 
cancerbesked kan vara likvärdig. 



 11 

 
Inledningsvis i sökprocessen var målet att fokusera på yngre kvinnor mellan 20-40 år. 
Inkluderingskriterier utökades till kvinnor i alla åldrar. I de artiklarna som valts för 
resultatet har kvinnorna upplevt likvärdiga erfarenheter. Examensarbetet anses vara 
trovärdigt eftersom de studier som refererats till i resultatet och även i diskussionen 
framhållit att kvinnor upplever likvärdiga upplevelser efter en cancerdiagnos. De 
artiklarna om valdes att användas i resultatet granskades var för sig och 
dokumenterades. Efter granskning sammanställdes gemensamt vårt resultat och 
dokumenterades i bilagor (Bilaga 2).  
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med examenarbetet var att beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter efter 
att ha diagnostiserats med livmoderhalscancer. I resultatet presenteras tre 
huvudkategorier: kvinnors upplevelser och erfarenheter efter beskedet, kvinnors 
upplevelser av vård och information och kvinnors upplevelse av sin kropp samt sju 
underkategorier: hopp, behov av stöd, behov av information, förändrad kroppsbild, 
skuld och skam. 
 
Skuld och skam 

I studierna framkommer tydliga samband emellan fenomen som skuld och skam. Skuld 
och skam beskrivs i studien gjord av Else-Ouest, LoConte, Schiller och Shibley Hyde 
(2009, ss. 959-961) där skuld orsakar ett lidande då sjukdomen anses vara 
självförvållad. Viruset kan ha överförts via sexuell kontakt och anses vara ett straff ifrån 
gud. Sivonen (2000, ss. 56-57) anser att ohälsa och lidande kommer till uttryck som 
andliga problem, begär och behov. Begäret och tankarna på det andliga kan bli mer 
påtagligt då människan upplever lidande. Skuld och skam är ord som uttrycks vid 
allvarlig sjukdom som till exempel livmoderhalscancer. Sjuksköterskor bör därför vara 
försiktiga och respektera patienters inre tro och verklighet samt vara lyhörda för 
patienters funderingar. Dessa tankar kan upplevas svåra för sjuksköterskor att bemöta 
på grund av osäkerheten vad gäller profession samt att området kan ses som förbjudet. 

Hopp 

Känslan av hopp beskrivs i studien gjord av Hammar, Hall och Mogensen (2012, ss. 4-
5) och stärks genom en beskrivning av värdet av att känna hopp. Kvinnorna i studien 
fann hopp från tidigare erfarenheter, minnen och även planerade planer angående till 
exempel relationer. Kvinnorna fick energi av naturen så som skogen och stranden. Hopp 
var även kopplat till relationer till familjen och vännerna. I resultatet beskrivs hopp som 
en andlig process och kvinnor förklarar hur den subjektiva upplevelsen kan stärka deras 
hälsoprocess. Den kropp kvinnorna tidigare tagit för givet och som varit förutsägbar, 
blev nu oförutsägbar då de drabbats av en gynekologisk cancer. Vid tiden då kvinnorna 
fick beskedet om diagnosen var första prioritet att cancertumören skulle avlägsnas. Då 
cancern blev avlägsnad upplevde kvinnorna tomhet, förändrad temperaturreglering och 
förändrat sexliv. För de kvinnor som inte ville ha fler barn var ingreppet en befrielse 
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medan kvinnor som ville ha barn upplevde att de fick ett dramatiskt hålrum (Tveit 
Sekse, Gjengedal, & Tåheim 2013, ss. 19-22). 

Kroppsförändring 

Efter beskedet om livmoderhalscancer upplevde kvinnorna att deras kroppar blev 
förändrade. Wiklund (2003, s. 49) beskriver den subjektiva kroppen som ett säte för 
människors upplevelser och personlig identitet. Vid sjukdom förändras kvinnors 
tillgång till världen genom att upplevelsen av sig själv och den egna kroppen påverkas. I 
resultatet framkom det att livmoderhalscancerdiagnosen skapade rädsla för att 
kvinnorna skulle förlora sin kvinnlighet. Det kan ge en negativ påverkan på det sexuella 
livet, partnerskapet och mammarollen. Kvinnorna kan även uppleva att de kroppsliga 
förändringarna som sjukdomen ger kan vara svåra att acceptera. Svårigheter i det 
sexuella livet beskrivs av Demirgoz Bal, et al. (2012, ss. 85-90) vilket upplevdes 
negativt för livskvaliteten. Att behandlas för livmoderhalscancer skapar ångest och oro 
gentemot partnerskapet då kvinnors sexuella funktion och lust är påverkad. Oron ökar 
då kvinnorna upplever att deras partner inte tillfredsställs på grund av diagnosen och 
rädslan att bli lämnad är starkt förknippat med detta. Enligt Halkett, Kristjanson, Lobb, 
O´Driscoll, Taylor och Spry (2010, ss. 545-546) är informationen nödvändig och 
mycket viktig för att motverka oro och ångest. Bristen på information interagerar även 
med kvinnornas negativa sexuella funktion. Sjuksköterskor bör enligt Bartoces, 
Severson, Rusin, Schwartz och Ruterbusch (2009, ss. 657-660) fokusera på att stärka 
självkänslan hos dessa kvinnor samt att hjälpa dem att bevara sin egen identitet. 
Sjuksköterskor kan minska lidandet genom att stärka och främja välbefinnandet och 
bevara den livsvärld och verklighet som kvinnorna lever i. 

Stöd och information 

Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt och Häggström (2009, ss. 1304-1305) redovisar i en 
studie att sjuksköterskor kan genom att vara närvarande, lyhörda och stödjande utveckla 
en stabil och trygg vårdrelation. Närhet spelar en viktig grund för omsorgen och 
involverar både kvinnorna och deras närstående. Sjuksköterskor kan ge guidning om 
hur patienterna och deras närstående kan blicka framåt och de kan inge hopp om 
framtiden. I examensarbetets resultat beskriver kvinnorna sjuksköterskornas betydelse 
gällande information och guidning och hur detta bidrar till en trygg och stabil relation 
mellan kvinnorna, familj och sjuksköterskorna. Socialstyrelsen (2005) beskriver vikten 
av att sjuksköterskor skall ta vara på närståendes kunskaper och erfarenheter. Dahlberg 
och Segesten (2010, ss. 119-121) beskriver hur de närståendes involvering stärker 
möjligheten till bättre vårdrelation. Närstående är den person som patienterna själva 
väljer ut och som själv anser sig kunna vara delaktig i sjukdomsprocessen. Närvaron 
kan ha en positiv inverkan på patienternas välbefinnande, vilket kan ge en öka chans att 
bevara hälsa. 

SLUTSATSER 

 
• Vid livmoderhalscancer är kvinnor i stort behov av information. Undervisningen 

och informationen är den viktigaste delen för att lindra lidandet och för att 
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främja ett gott vårdande. Detta minskar risken för missuppfattningar och ett 
lidande orsakat av vården. 

• Livmoderhalscancer orsakas genom ett sexuellt överförbart virus. Skuld och 
skam är två begrepp som tydligt visar sig i studierna. Kvinnorna upplever stor 
skuld då denna cancer form kan uppfattas som självförvållad. Det är då viktigt 
att vårdarna inte är dömande och visar förståelse. 

• För att sjukvården ska kunna upptäcka viruset i tid är det viktigt att kvinnorna 
går på cellprovtagningar. Undersökningen rör en intim kroppslig zon och kan 
vara svårt för kvinnorna. Det är då viktigt att vårdaren förbereder kvinnorna och 
även informerar under tiden. 
 
 

BEHOVET AV FRAMTIDA FORSKNING 

Efter att ha fördjupat oss i detta ämne vad gäller vetenskapliga publikationer så 
konstateras det som tidigare nämnts att utbudet av artiklar varit begränsat. Ämnet är i 
behov av utökad forskning speciellt genom kvalitativ metod för att utöka kunskaperna 
kring upplevelsen av att ha fått diagnosen livmoderhalscancer. Det finns i dagsläget 
större andel av kvantitativa studier som beskriver hur kvinnor upplever ångest, oro och 
andra reaktioner. Det behövs därför mer forskning om ämnet livmoderhalscancer och 
hur det är att få diagnosen samt hur livet förändrats hos en drabbad kvinna. Det hade 
varit intressant om mer forskning utifrån sjuksköterskans perspektiv genomfördes för att 
få en utökad kunskap hur bemötandet bör ske. Vi rekommenderar att genomföra 
kvalitativa forskningsintervjuer med kvinnor men även involvera sjuksköterskor för att 
få en bredare kunskap om den verkliga upplevelsen. Detta skulle kunna genomföras i ett 
examensarbete på magisternivå. För en hållbar utveckling och från ett ekonomiskt 
perspektiv bör mer information om tidig cellprovtagning genomföras detta för att 
minska risken för utveckling av livmoderhalscancer. Detta kan leda till att kvinnor i 
större utsträckning kan börja en behandling i tid och en stor kostsam operation behöver 
inte genomföras.  
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BILAGA 1. SÖKNINGS ÖVERSIKT 

 
Databas Sökord Begränsning Antal Valda 

Cinahl 

Cervixcancer 
AND 
Experience 
AND 
screening 

English language  
2006-2015 
Female 
19-44 years 

12 1 

Psycinfo 
 
 
 
 
 
 

Cervical cancer 

Peer reviewed  
Cancer screening  
30-39 years 
Female  
Qualitative study  
English language  
2006-2014 

42 1 

Cinahl 
 

Cervical cancer 
AND 
quality of life 
 

2006-2015 
Major headings – 
cancer patients 

13 1 

Psycinfo Cervical cancer 
AND Quality of 
life  
NOT 
Screening 

Kvalitativ  
2010-2015 

8 1 

Cinahl Feelings  
AND 
Cervical cancer 

Europé  
2007-2014 
English language  
Peer reviewed  
Female 

6 1 

Pubmed Cervical Cancer 
AND 
Youth and 
Adolthood 
AND  
Prevention 

5 years 7 1 

Pubmed Gynecological 
cancer 
AND 
Quality of life 
AND 
Sexual function 
AND 
Qualitative 

5 years 2 1 

Pubmed Patient centred 
care 
AND 
cancer 
AND 
empowerment 

10 years 8 1 

Pubmed Cervical smear 
AND 
Psychosocial 
AND  
Abnormal 

5 years 6 1 

Pubmed Cervical smear 5 years 6 1 
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AND 
Psychosocial 
AND  
Abnormal 

Cinahl Gynecological 
cancer and anxiety 

2012-2015 7 1 

 
 
BILAGA 2. ÖVERSIKT AV ANALYSERAD LITTERATUR 

 
 Perspektiv & syfte: Metod: Resultat: 
Titel: Cervical 
cancer screening – 
”for better or 
worse” womens 
experience of 
screening. 
Författare: 
Ideström. M, 
Milsom. I, 
Andersson-
Ellström. A, Athlin. 
E. 
Tidskrift: Cancer 
Nursing 
Årtal: 2006 

Patientperspektiv. Syftet 
var att undersöka 
kvinnors erfarenhet av 
att göra en gynekologisk 
undersökning efter att 
blivit diagnostiserad 
med cancer. 

Kvalitativ studie 
enligt Grounded 
Theory. Intervjuer 
med 11 kvinnor i 
ålder 32-60 som 
behandlats för 
livmoderhalscancer. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
Data analyserades 
genom en 
komparativ metod. 

Studien resulterade i fem 
olika teman: 
- Undersökning: Bättre eller 
sämre 
- Tillit 
- Omedvetenhet 
- Sökande efter förståelse 
- Att göra det osynliga 
synligt. 

Titel: What is 
important for 
patient centred 
care? A qualitative 
study about the 
perceptions of 
patients with 
cancer. 
Författare: Kvåle, 
K. Bondevik, M. 
Tidskrift: Scand J. 
Caring 
Årtal: 2008 

Patientperspektiv 
 
Syftet med studien var 
att få en inblick i 
patienter med cancers 
uppfattningar och 
upplevelser om vikten 
av att få vara delaktig i 
sin egen vård och vara 
respekterad av 
vårdpersonal. 
 

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
ansats. Studien är 
utförd i Norge och 
20 personer i 
åldrarna 25-80 
deltog. 
Bandinspelade och 
transkriberade. 
Analys enligt 
Giorgis. 

Resultatet genererade i tre 
teman med betydelse för 
patientcentrerad vård utifrån 
patientperspektivet. 
Egenmakt (empowerment) 
genom att respekteras och bli 
delgiven ärlig information. 
Delaktighet i beslut 
Delaktighet i omvårdnaden. 
 

Titel: Hope as 
experienced in 
women newly 
diagnosed with 
gynacological 
cancer.  
Författare: Hammer. 
K, Mogensen. O 
och Hall. E.  

Patientperspektiv. 
Syftet är att undersöka 
innebörden av den levda 
erfarenheten av hopp 
hos kvinnor som fått en 
nydiagnostiserad 
gynekologisk cancer. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade, 
intervjuer med en 
fenomenologisk 
ansats. 15 stycken 
intervjuades den 
dagen de fick 
cancerbeskedet. 
Kvinnorna var 

I resultatet belyser de att 
hoppet är det viktigaste för 
kvinnorna vid diagnosen. 
Även tron om att allt kommer 
vara som förr och att de får 
behålla sina relationer. De 
kommer även fram till fem 
stycken teman: 
Hopp om att bli botad och 
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Tidskrift: European 
journal of oncology 
nursing. 
Årtal: 2009. 

mellan 24-87 år. 
Spelades in, 
transkriberades 
ordagrant och 
analyserades enligt 
Van Manens 
fenomenologiska 
analysmetod. 
 

komma tillbaka till det 
normala. 
Hopp om att vara aktiv och 
må bra. 
Hoppas att få behålla sin 
integritet. 
Hopp om att bevara sina 
relationer. 
Hoppas att man kommer 
kämpa även när det känns 
hopplöst. 

Titel: Quality of life 
and sexual 
functioning in 
gynecological 
cancer patients: 
Results from 
quantitative and 
qualitative data. 
Författare: Reis, N. 
Beji, N-K. Coskun, 
A.  
Tidskrift: European 
journal of Oncology 
nursing.  
Årtal: 2010 

Patientperspektiv 
 
Syftet med studien är att 
undersöka kvinnor 
drabbade av 
gynekologisk cancer 
och hur de upplever sin 
livskvalitet, sexuell 
hälsa och sexuell 
funktion. 
 

En tvärsnittsdesign 
med kvantitativ 
data och kvalitativa 
intervjuer, 
randomiserat 
mellan deltagarna. 
Utförd i Turkiet, 
100 kvinnor.  Data 
analyserades genom 
SPSS. Kvalitativa 
data analyserades 
genom en 
beskrivande 
innehållsanalys 
enligt Yildirim och 
Sims, 2000. 

I resultatet delas metoderna 
upp i två teman. 
Resultatet av den kvantitativa 
undersökningen visar att 
livskvaliteten är måttligt låg 
och sexuella funktionen var 
begränsad. 
Den kvalitativa 
undersökningen visar att den 
sexuella funktionen är nedsatt 
på grund av att det orsakar 
smärtor och rädsla att smitta 
sin partner. Livskvaliteten är 
nedsatt då kvinnorna 
uttrycker svårigheter med sin 
roll i samhället, även 
kroppsuppfattningen är 
drabbad. 
 

Titel: Power 
relations in patient´s 
experiences of 
suffering during 
tretment for cancer 
Författare: Saarnio, 
L. Arman, M. 
Ekstrand, P. 
Tidskrift: Journal of 
advanced nursing 
Årtal: 2011 

Patientperspektiv. Syftet 
är att ta redan på hur 
patienter med cancer 
upplever lidande i 
samband med 
vårdpersonalens roll. 
Maktposition, kön, 
patient och klass. 

Kvalitativintervjuer 
som är genomförda 
på två sjukhus i 
Sverige. Intervjuer 
transkriberades. 
Hermeneutisk 
design. Data 
tolkades utifrån två 
teoretiska 
perspektiv, lidande 
och maktpositioner. 

Resultatet kom fram till tre 
huvudteman: 

- Kontrollbehov hos 
patienter 

- Sårbara effekter på 
kroppsförändring 

- Den interna kampen 
av överlevnad 

 

Titel: Psychological 
impact, support and 
information needs 
for women with an 
abnormal pap-
smear: comparative 
results of a 

Patientperspektiv 
Syftet med studien var 
att undersöka kvinnors 
behov av stöd vid en 
cancerdiagnos. 

Kvantitativ metod 
med enkäter. 1475 
kvinnor från 
Frankrike, Spanien 
och Portugal. 
Data analyserades 
separat per land 

Resultatet visar att kvinnorna 
är i behov av mer 
information, delaktighet och 
hjälp för att förbereda sig för 
behandling. 
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questionnaire in 
three European 
countries 
Författare: 
Monsonego, J. 
Cortes, J. Pereira da 
Silva, D. 
Tidskrift: BMC 
Womens´s health 
Årtal: 2011 

genom beskrivande 
statistiska metoder. 
Analyserats genom 
tvärsnittsdesign och 
även använts sig av 
T-test. 

Titel: The 
psychosocial impact 
of an abnormal 
cervical smear 
result. 
Författare: Drolet, 
M. Brisson, M. 
Maunsell, E. 
Franco, E-L. 
Coutlèe, F. 
Ferenczy, A. Fisher, 
W & Mansi, J-A. 
Tidskrift: Psycho-
Oncology 
Årtal: 2011 

Patientperspektiv 
 
Syftet med studien var 
att bedöma 
hälsorelaterad 
livskvalitet av kvinnor 
som blivit informerade 
med avvikande 
cellprovtagningsresultat. 

Kvantitativ. 
Kvinnorna fick 
fylla i tre 
frågeformulär. 
Först besvarades 
formulären 4 
veckor efter besked, 
samt 12 veckor 
efter. 
952 kvinnor deltog 
bosatta i Canada. 
Data analyserades 
genom en 
deskriptiv statistik 
och multivariat 
analyser. 

Resultatet visar att när en 
kvinna får ett avvikande 
resultat i form av 
cellförändringar så visar 
mätningarna att livskvaliteten 
påverkas och den mentala 
hälsan blir hotad vilket leder 
till ångest och 
depressionsproblematik. 

Titel: Between 
youth and 
adulthood: focus 
group discussions 
with 30-years-old 
woman about 
cervical cancer and 
it´s prevention in 
Urban Sweden. 
Författare: 
Blomberg, K. 
Widmark, C. 
Ternestedt, B & 
Tishelman, C. 
Tidskrift: Cancer 
Nursing 
Årtal: 2011 

Patientperspektiv 
 
Syftet med studien var 
att undersöka hur 
kvinnor i 30-års ålder 
resonerar kring hälsa, 
ohälsa och 
förebyggande av 
sjukdomar i relation till 
livmoderhalscancer. 

Kvalitativ studie. 
Gruppintervju där 
38 kvinnor ingick 
och data var 
induktivt analyserat 
med hjälp av 
programvaran 
Nvivo. 38 och 
innehållsanalys. 
Tolkande 
beskrivning enligt 
Thorne (2008). 
Studien är gjord i 
Sverige. 

I resultatet framkommer att 
vikten av information om 
livmoderhalscancer redan i 
ungdomen är viktigt, och 
diskussioner kring det 
förflutna och nuet är 
framhävande. Kvinnorna 
upplever att det generella 
informationen om 
livmoderhalscancer är 
utebliven och behöver 
utvecklas i samhället. 
 
Resultatet är indelat i 
underteman 
Between youth and aduthood 
Health- Between form and 
content 
Sickness as not belonging to 
this phase of life 

Titel: The role of 
primary care 

Patientperspektiv. 
Att undersöka kvinnors 

En kvalitativ studie. 
Grounded Theory 

Resultatet visar att kvinnor 
upplever obehag vid 
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professionals in 
women´s 
experiences of 
cervical cancer 
screening: a 
qualitative study. 
Författare: 
Armstrong. N, 
James. V and 
Dixon-Woods. M. 
Tidskrift: Family 
practice – The 
international journal 
for research in 
primary care. 
Årtal: 2011 

upplevelse av 
gynekologiska 
undersökningar. Detta 
för att öka 
vårdpersonalens 
förståelse om vikten om 
ett bra bemötande 
gentemot patienterna 

enligt Glaser, B och 
Strauss A. 
Semistrukturerade 
intervjuer, med 34 
st kvinnor i åldrarna 
26-60 år. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
Data analyserades 
genom en 
komparativ metod. 

gynekologiska 
undersökningar. De lyfts fram 
hur viktigt det är med 
bemötandet och förtroendet 
av vårdpersonalen. Resultatet 
visar även vikten av 
information som ökar 
patientens trygghet. 

Titel: Quality of life 
characteristics 
inpatients with 
cervical cancer. 
Författare: Bjelic-
Radisic. V, Jensen. 
P, Kuljanic Vlasic. 
K, Waldenström, A-
C, Singer. S, Chie. 
W, Nordin. A & 
Greimel. E. 
Tidskrift: European 
journal of cancer.  
Årtal: 2012 

Patientperspektiv. 
Syftet med studien är att 
undersöka kvinnors 
livskvalité under och 
efter behandling av 
livmoderhalscancer. 

Kvantitativ studie. 
346 kvinnor i 14 
europeiska länder 
besvarade två 
stycken 
frågeformulär 
EORTC QLQ-C30 
& QLQ-CX24. 
Data analyserades 
genom en 
deskriptiv statistik 
och T-test genom 
en samvariation. 

Resultatet är indelat i tre 
underkategorier: 
Livskvalité hos kvinnor 
gällande menopaus. 
Livskvalité med egenskap av 
behandlingsstatus gällande 
kvinnorna. 
Livskvalitén gällande 
behandlingsmetod. Resultatet 
visar på vikten av att 
diskutera yngre kvinnors 
livskvalité gällande sexualitet 
och oro för framtiden. 

Titel: Supportive 
care needs for 
women with 
gynecological 
cancer and their 
relatives during the 
prediagnostic period 
Författare: Adellund 
Holt, K. Ploug 
Hansen, H. 
Mogensen, O. 
Tidskrift: Cancer 
nursing 
Årtal: 2014 

Patientperspektiv Syftet 
med studien var att 
undersöka kvinnors 
reaktion vid diagnosen 
gynekologiskcancer och 
hur det påverkade deras 
liv. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 16 
kvinnor med 
gynekologiskcancer 
och 16 anhöriga.   
18-85 år. Gjord i 
Danmark. 
Analyserades 
genom en teori 
driven 
innehållsanalys. 

Resultatet strukturerade i två 
olika teman. 

- Kommunikation efter 
resultat, uppföljning 
och känslor efter 
beskedet. 

Information om diagnosen 
och behandling. 

 
 
 
 


