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Sammanfattning
Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor. Trots
omfattande preventiva insatser är det fortfarande ett stort problem bland kvinnor
världen över. Det är därför av stor vikt att få kunskap om livmoderhalscancer för att
som sjuksköterska kunna erbjuda den bästa omvårdnaden till dessa kvinnor. Syftet
med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med
livmoderhalscancer. För att uppnå syftet genomfördes en litteraturstudie med tio
vetenskapliga artiklar. Resultatet presenteras genom fyra teman: Livet förändras,
Förlust av kvinnlighet, Behandlingsprocessens onda spiral och Förändrade
familjeförhållanden. I resultatet framkom det att få ett cancerbesked var chockerande
och stressande. Många kvinnor tvivlade på sin kvinnlighet och upplevde negativa
effekter på det sexuella livet. De olika behandlingsmetoderna påverkade kvinnorna
både mentalt och kroppsligt. Kvinnornas familjesituation kunde förändras och
påverkade hur de hanterade sjukdomen. Det är av stor vikt att sjuksköterskan har
förståelse för kvinnornas upplevelser, erbjuder stöd och ger information om
sjukdomen och dess behandling.
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Abstract
Cervical cancer is the second most common cancer type among women. Despite
extensive preventive efforts is it still a major problem among women worldwide. It is
therefore of great importance to get knowledge of cervical cancer in order for a nurse
to offer the best care for these women. The aim of this study was to investigate
women’s experiences of living with cervical cancer. To achieve the aim, a literature
study was conducted with ten scientific articles. The result is presented through four
themes: Life changes, Lost of femininity, The vicious circle of the treatment process
and Changed family relationships. The result showed that receiving cancer was
shocking and stressful. Many women doubted their femininity and experienced
adverse effects on their sexual lives. The different treatment methods affected women
both mentally and physically. The women’s family relationships could change and
affect how they managed the disease. It is of great importance that the nurse
understands the women’s experiences, offers support and provides information about
the disease and its treatment.
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Inledning
Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över.
Varje år drabbas cirka 528 000 kvinnor av livmoderhalscancer, varav 266 000 dör. 87
procent av dödsfallen sker bland kvinnor i låg- och medelinkomstländer (FinoccharioKessler et al., 2016). Över stora delar av världen har dödligheten de senaste 30 åren
minskat med 1,6 procent. Att dödligheten har sjunkit är resultatet av förbättrade
behandlingsmetoder, framgångsrika screeningprogram, ökad tillgång till hälso- och
sjukvårdstjänster och ökad medvetenhet om riskfaktorer (Denny, Herrero, Levin &
Kim, 2015). Trots minskningen av insjuknande och dödsfall finns det fortfarande
stora skillnader när det gäller kvinnornas etnicitet och socioekonomisk status.
Skillnaderna kan påverka kvinnornas tillgänglighet för screening och god hälso- och
sjukvård. Ett exempel på detta är att i USA drabbas 34 procent fler afroamerikanska
kvinnor av livmoderhalscancer jämfört med vita kvinnor (Blake et al., 2015).
Det är viktigt när en kvinna får diagnosen livmoderhalscancer att hon blir vårdad med
förståelse och medlidande för att minska stigman som kan upplevas kring sjukdomen
(Bedford, 2009). Därför är det betydelsefullt som sjuksköterska att erhålla den
kunskap och förståelse som krävs för att kunna vårda dessa kvinnor. Denna
litteraturstudie kommer därför undersöka kvinnors upplevelse av att leva med
livmoderhalscancer.

Bakgrund
Livmoderhalscancer
Livmoderhalscancer orsakas av ett virus som heter Humant Papillomvirus (HPV)
(Denny et al., 2015). I Sverige är HPV den vanligaste sexuellt överförbara infektionen
och nästan alla människor som är sexuellt aktiva drabbas någon gång
(Folkhälsomyndigheten, 2018). Infektionen uppstår kort efter sexdebuten, i de flesta
fallen blir personen HPV-smittad inom två år efter påbörjad sexuell aktivitet
(Finocchario-Kessler et al., 2016). Tidig sexdebut och många sexpartners är därför
riskfaktorer för att drabbas av livmoderhalscancer. HPV-smitta kan ge en symtomfri
inflammatorisk reaktion i slemhinnan som bara kan ses med ett speciellt instrument,
koloskop (Kristensen, 2003). De flesta fall av HPV-infektioner läks ut av sig själva
men i vissa fall kan det leda till att precancerösa lesioner bildas vilket kan orsaka
livmoderhalscancer (Richman, Troutman & Torres, 2015). I Sverige behandlas
årligen 8000 kvinnor för cellförändringar, av dessa utvecklar cirka 550 kvinnor
livmoderhalscancer och cirka 150 dör till följd av sjukdomen. Alla kvinnor i Sverige
från ålder 23–64 år kallas till regelbundna cellprovskontroller, även kallat
screeningprogram. Screeningprogram infördes på 1960-talet och sedan dess har
antalet fall av livmoderhalscancer halverats (Folkhälsomyndigheten, 2018).
Tanken med screeningprogrammet är att upptäcka cellförändringar, för att kunna
behandla och förhindra utvecklingen av livmoderhalscancer (Socialstyrelsen & SBU,
2015). Det finns vaccin som ger 90 procent skydd mot HPV och livmoderhalscancer
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(Folkhälsomyndigheten, 2018). Rekommendation är att alla kvinnor världen över i
åldern 9–26 år vaccinerar sig för att minska förekomsten (Clemmens, Knafl, Lev &
McCorkle, 2008; Folkhälsomyndigheten, 2018). I Sverige ingår det i allmänna
vaccinationsprogrammet, där flickor i årskurs 5 eller 6 erbjuds. Sedan vaccinationerna
startade i Sverige har färre yngre kvinnor smittats av HPV (Folkhälsomyndigheten,
2018).
Livmoderhalscancer är en skivepitelcancer som drabbar livmoderhalsen, livmodern,
bäckenet och i vissa fall lymfkörtlarna. Livmoderhalscancer delas in i fyra stadier.
Det första stadiet delas in i 1a och 1b, i de stadierna har cancern inte spridit sig utan
existerar bara i livmoderhalsen. I det andra stadiet har cancern börjat sprida sig runt
livmoderhalsen till kringliggande vävnader. I det tredje stadiet har cancern spridit sig
till bäckenet och i det fjärde stadiet har cancern blivit avancerad vilket har lett till att
den spridit sig till andra kroppsorgan (Bedford, 2009). Livmoderhalscancer ger inga
symtom i det tidiga stadiet. När cancern utvecklas och blir invasiv kan symtom som
onormala vaginala blödningar, onormala vaginala flytningar och smärta under samlag
förekomma (Rask, Oscarsson, Lindell & Swahnberg, 2016). Några mindre vanliga
symtom är rygg- eller magsmärta, viktminskning, illamående och huvudvärk
(Richman et al., 2015). Symtom på långt framskriden livmoderhalscancer uttrycker
sig som smärta, anemi, aptitlöshet, trötthet, viktminskning eller uremi (Kristensen,
2003).
Behandlingsmetoder
De olika behandlingsmetoderna för livmoderhalscancer varierar beroende på vilket
stadium cancern är när diagnosen sätts (Bedford, 2009), tumörens placering samt
kvinnans ålder och allmänna hälsa (Kwok-Wei & Chui, 2007). Kwok-Wei och Chui
(2007) hävdar att de behandlingsformerna som är vanligast vid livmoderhalscancer är:
operation, strålning och cellgifter. Kvinnorna blir oftast behandlade med en
kombination av två eller flera behandlingsmetoder.
Trakelektomi är ett kirurgiskt ingrepp där en del av livmoderhalsen och 1–2 cm av
den övre vaginan tas bort. Livmoderkroppen sparas och den proximala vaginala
stumpen satureras ihop så livmoderkroppen bevaras (Egashira et al., 2018). Detta gör
att den reproduktiva funktionen bibehålls (Bratila, Bratila & Coroleuca, 2015).
Hysterektomi är den vanligaste gynekologiska operationen runt om i världen (Terzi et
al., 2016). Ingreppet innebär en fullständig borttagning av livmodern samt den övre
delen av vaginan (Bratila et al., 2015). En hysterektomi med avlägsnande av
äggstockarna bidrar till att kvinnan omedelbart hamnar i klimakteriet. Äggstockarna
kan bevaras för att fortsätta utsöndra hormon men även det kan bidra till att kvinnan
hamnar i klimakteriet tidigare (Wilson, Pandeya, Byles & Mishra, 2018). Strål- och
cellgiftsbehandling är den vanligaste behandlingen för lokalt avancerad
livmoderhalscancer (Wu et al., 2017). Att kombinera strål- och cellgifter ger bättre
effekt än att endast använda en av behandlingsmetoderna. Detta beror på att cellerna
blir mer känsliga till strålningen om cellgifter ges samtidigt (Bedford, 2009).
2

Omvårdnadsteori lidande – Katie Eriksson
Eriksson (1994) beskriver tre olika former av lidande. Den första formen är
sjukdomslidande och är lidandet som skapas i förhållande till sjukdom och
behandling. Sjukdomslidande kan delas in i kroppslig smärta, och själsligt och andligt
lidande. Kroppslig smärta som medförs av sjukdomen och behandlingen skapar ett
fysiskt lidande för människan. Den kroppsliga smärtan påverkar människans förmåga
att övervinna lidandet då smärtan oftast tar över hela människans uppmärksamhet.
Själsligt och andligt lidande kan uppstå då patienten upplever förnedring, skam
och/eller skuld i relation till sin sjukdom eller behandling. Denna form av lidande
liknar den andra formen av lidande, vårdlidande. Vårdlidande beskrivs som en
individuell upplevelse av lidandet som uppstår i en vårdrelation. Vårdlidandet kan
sammanfattas in i fyra olika kategorier: Kränkning av patientens värdighet,
fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Den sista formen är
livslidande vilket berör människans sätt att leva genom ohälsa, sjukdom eller en
situation. Livslidande kan uttrycka sig på olika sätt, exempelvis hot mot människans
fullständiga liv eller oförmåga att genomföra olika sociala uppdrag.
Eriksson (1994) menar att vården alltid har haft ett syfte att lindra lidande men
motsägelsefullt har utvecklingen lett till att vården allt för ofta skapar ett lidande för
patienten (Eriksson, 1994). Lidandet i vården skapas av ouppfyllda förväntningar som
uppstår under en vårdrelation eller ett mänskligt möte. Dessa förhoppningar ska bli
väckta på nytt. Detta kallas för lidandets drama och delas in i tre akter. Den första
akten var bekräftandet av lidande som innebär att en människa bekräftar en annan
människa. Bekräftelsen kan ske på olika vis och genom att förmedla till en annan
människa att “jag ser” innebär en tröst. Den andra akten handlar om själva lidandet
och beskriver vikten av att ge tid och rum till en människa som lider, att inte överge
personen utan att istället inkludera och skapa en kravlös gemenskap. Att vara ensam
är oftast behagligt för en människa som lider men trots det vill personen ändå känna
gemenskap, därför är det viktigt att som sjuksköterska tillsammans dela lidandets
kamp med patienten. Den tredje och sista akten beskriver försoningen av lidandet och
beskrivs som ett lyckligt slut. Försoning kan uttrycka sig olika beroende på person.
Det gemensamma hos personer som försonas är att finna en helhet som inkluderar
“det onda” och bildar en ny meningsfull helhet (Eriksson, 1994).
Sjuksköterskans roll
Syftet med omvårdnad är att utföra helhetsvård som omfattar patientens psykiska,
fysiska, sociala, emotionella, andliga och sexuella behov (Bedford, 2009).
Sjuksköterskan har en viktig roll när det kommer till cancervård. Cancervård
fokuserar på biologiska, medicinska och känslomässiga faktorer vilket kräver en
övergripande förståelse för patienten (Zamanzadeh et al., 2014). För att motverka
hälsoproblem är det viktigt att sjuksköterskor är medvetna om effektiva modeller som
kan användas (Kessler, 2017). Vid cancer är sjuksköterskans viktigaste uppgift att se
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till att kvinnan får all information hon behöver angående behandling och dess
konsekvenser (Sele, 2003). Under behandlingsprocessen ska sjuksköterskor bygga ett
tillitsförhållande till patienterna. Patienterna ska uppmuntras till att öppna upp och
prata om sina rädslor, problem angående sjukdomen samt problem som inte är
relaterat till sjukdomen (Kobleder, Mayer, Gehrig & Senn, 2017). Kommunikationen
mellan sjuksköterskan och patienten är viktig och bidrar till en bättre vård
(Zamanzadeh et al., 2014). En viktig uppgift sjuksköterskor har i cancervård är att ge
vägledning och rådgivning till patienterna. Sjuksköterskor utvärderar om patienten är
i behov av psyko-onkologiskt stöd (Kobleder et al., 2017). Sjuksköterskan har en
viktig roll att kunna hantera svåra situationer och samtidigt utföra evidensbaserad
vård (Bedford, 2009).
En av sjuksköterskans kärnkompetenser är att arbeta evidensbaserat. Att arbeta utefter
patientens perspektiv är viktigt för vårdresultatet och för att uppnå ett evidensbaserat
arbetssätt. Sjuksköterskans intresse av att vara uppdaterad i aktuell evidens är grunden
för att uppnå ett evidensbaserat arbetssätt. Förmågan över att tänka och reflektera
utifrån ett kliniskt perspektiv är vidare en aspekt av att arbeta evidensbaserat (Leksell,
2017).

Problemformulering
Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor trots omfattande
preventiva insatser. En ökad kunskap och förståelse för kvinnors upplevelser av att
leva med livmoderhalscancer är därför av stor vikt för sjuksköterskan för att kunna ge
god vård och bidra till ökad livskvalitet.

Syfte
Syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer.

Metod
Studien genomfördes som en litteraturstudie. Det innebär att systematiskt söka,
sammanställa och kritiskt granska litteratur inom det valda problemområdet (Forsberg
& Wengström, 2013). Resultatartiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Carlsson &
Eimans (2003) granskningsmall.
Datainsamling
Studien startades med en inledande informationssökning i databasen Cinahl för att få
fram relevanta artiklar inom forskningsområdet och skapa en grund för sökarbetet.
Den inledande informationssökningen hjälpte till att avgränsa ämnesområdet och
behövde därför inte vara särskilt strukturerad (Friberg, 2012). Sökningen gav relevant
information till den egentliga informationssökningen och utifrån syftet valdes
sökorden: Cervical cancer, women och life experience. Sökordet women inkluderades
för att få fram artiklar som fokuserade på kvinnornas perspektiv och sökordet life
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experience användes för att få fram artiklar som undersökte kvinnornas life
experience att leva med cervical cancer. Till den strukturerade informationssökningen
gjordes sökningen med sökorden i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO,
databaserna valdes då de är inriktade på omvårdnadsforskning (Forsberg &
Wengström, 2013). Sökorden kombinerades med den booleska operatören AND för
att sammankoppla sökorden, detta bidrog till att sökningen blev mer begränsad. I
sökningarna användes fritextsökning. Genom att använda sig av ämnesord blir
resultatet av sökningen mer specifik (Forsberg & Wengström, 2013). Ämnesord
valdes bort då cervical cancer inte existerade som ämnesord och life experience som
ämnesord resulterade i för få träffar. I sökningen valdes trunkering bort eftersom det
resulterade i ett större antal träffar (se tabell 1). Abstrakt lästes igenom på alla träffar
som sökningen genererade för att inte utelämna artiklar som svarade på studiens syfte.
De artiklar som inte kunde öppnas i fulltext valdes bort. Resultatartiklarna granskades
gemensamt enligt Carlssons och Eimanns (2003) bedömningsmall. Samtliga artiklar
bedömdes till grad I och II, vilket motsvarar en hög- eller medelgrad av vetenskaplig
kvalitet. Inga artiklar bedömdes till grad III. Artiklarna hade ursprung från olika
länder runt om i världen, vilka var Etiopien, Kina, Ghana, Storbritannien, Danmark,
Taiwan, Nederländerna, Japan, Sydafrika och Bangladesh.
Artiklar som exkluderades var de som inkluderade HPV, Screening, PAP-test och
rehabilitering då de inte svarade mot studiens syfte. Inklusionskriterier var ett
publiceringsintervall på fem år (2013–2018), artiklar som var peer-reviewed och
journal articles, artiklar som belyste ett patientperspektiv och artiklar som enbart
handlade om människor. Sex kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar har inkluderats i
studien.
Cinahl
Datainsamlingen startade i Cinahl. En fritextsökning med sökorden Cervical cancer
AND women AND life experience gjordes och genererade i 14 träffar. Samtliga
artiklars abstrakt lästes varav fem artiklar granskades, fyra av dessa fem artiklar
valdes sedan till resultatartiklar (se bilaga B). Den femte artikeln som granskades
valdes bort då innehållet inte var relevant till studiens syfte. Kombinationer av
sökorden redovisas i bilaga A, tabell 1.
PubMed
Datainsamlingen fortsatte sedan i PubMed där en fritextsökning med sökorden
Cervical cancer AND women AND life experience gjordes. Sökningen genererade i
28 träffar där abstrakten lästes på alla artiklar förutom två stycken som var dubbletter
från sökningen i Cinahl. Sju artiklar granskades var av sex stycken blev
resultatartiklar (se bilaga B). Den sjunde artikeln valdes bort då innehållet i artikeln
inte svarade till studiens syfte.
PsycINFO
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Sökorden Cervical cancer AND women AND life experience användes även i
sökningen i psycINFO. Sökningen genererade i 22 träffar där alla abstrakt lästes
förutom abstrakten till fem artiklar som var dubbletter från tidigare sökningar i Cinahl
och PubMed. Ingen av artiklarna var relevanta till syftet och valdes därför bort.
Databearbetning
Forsberg och Wengström (2013) beskriver en innehållsanalys med hjälp av fem steg,
dessa används för att bearbeta datan. I steg ett lästes artiklarna både individuellt och
gemensamt för att få en helhet av materialet. Efter artiklarna hade lästs gjordes
artikelöversikter över varje artikel, studiens tio resultatartiklar visas i tabell 3. I steg
två hämtades materialet ut från artiklarnas resultat som svarade mot studiens syfte. I
det tredje steget sammansattes materialet till sex olika kategorier. I steg fyra
sammanfattades kategorierna in i fyra olika teman: Livet förändras, Förlust av
kvinnlighet, Behandlingsprocessens onda spiral och Förändrade familjeförhållanden
utefter dess likheter och skillnader. I det femte steget tolkades och diskuterades
resultatet tills konsensus blev uppnådd.

Forskningsetiska överväganden
Belmontrapporten (1978) har haft en stor betydelse för den etiska plattformen. Där
beskrivs tre grundläggande principer: respekt för personer, göra gott och
rättviseprincipen. Principerna ska hjälpa forskaren när etiska problem uppstår. Två
svenska lagar som ligger till grund för etisk forskning är lag (SFS 2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och finns för att skydda
den enskilda människans personuppgifter vid forskning. Lagen om etikprövning (SFS
2003:460) är en lag som innehåller bestämmelser om etikprövning vid forskning som
innefattar människor och rätten till samtycke. Denna lag ska tillämpas på all forskning
inom Sverige. Forskningsetiska överväganden bör göras vid systematiska
litteraturstudier gällande urval och presentation av resultatet. Det ingår att välja
studier som blivit godkända av en etisk kommitté eller om noggranna etiska
överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström, 2013). I denna litteraturstudie har
åtta av tio artiklar blivit godkända av en etisk kommitté de resterande två artiklarna
var noggrant etiskt övervägda av forskarna.

Resultat
Resultatet visar kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer i fyra olika
teman: livet förändras, förlust av kvinnlighet, behandlingsprocessens onda spiral och
förändrade familjeförhållanden.
Livet förändras
Enligt Kebede och Kebede (2017) uppgav kvinnorna att cancerbeskedet var en
traumatisk upplevelse. Att diagnostiseras med livmoderhalscancer var en stor
stressfaktor i deras liv och ingen av kvinnorna kunde behärska situationen, det utlöste
starka emotionella reaktioner (Ding, Hu & Rahm- Hallberg, 2014). De kände sig
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upprörda och hjälplösa och många av kvinnorna rapporterade reaktioner som
förvirring, rädsla och hopplöshet (Kebede & Kebede, 2017; Binka, Teye-Doku &
Awusabo-Asare, 2017). Vissa kvinnor upplevde även aggression och orättvisa över
situationen (Ding et al., 2014). I studien av Ding, et al., (2014) beskrev en kvinna hur
hon kände ångest över beskedet. Hon kunde inte sova om nätterna på grund av hennes
tankar om att hon inte tagit hand om sig själv och sitt liv. Hon hatade sig själv för att
ha blivit drabbad av livmoderhalscancer. En annan kvinna skuldbelagde sig själv över
att vara en dålig mamma och familjemedlem på grund av att hon efter diagnosen inte
kunde vara lika delaktig i familjeaktiviteter (Kebede & Kebede, 2017). De starka
känslorna påverkade kvinnornas dagliga liv med bland annat aptitlöshet och
sömnsvårigheter (Ding et al., 2014). Många kvinnor saknade tidigare kunskap om
livmoderhalscancer (Kebede & Kebede, 2017) och diagnosen var därför överraskande
(Binka et al., 2017). Kvinnorna spenderade mycket tid på att fundera över
existentiella frågor så som, varför drabbades jag? Vad ska jag ta mig till?
Funderingarna över frågorna gjorde ibland att kvinnorna blev ofokuserade och
stängde av allt runtomkring. Det var först efter diagnosen som kvinnorna förstod att
deras sjukdomstillstånd kunde vara orsakat av deras tidigare sexuella liv (Binka et al.,
2017). Diagnosen upplevdes som en dödsdom och framkallade en känsla av
dödsångest (Binka et al., 2017). En kvinna i studien av Kebede och Kebede (2017)
hade fruktansvärda tankar och mardrömmar som påverkade henne så mycket att hon
inte ville leva längre. Hoppet var slut och hon kunde inte se någon framtid.
Informationssökning och minimering av problemet använde några kvinnor som
copingstrategier (Lloyd, Briggs, Kane, Jeyarajah & Shepherd, 2014). Kvinnor
berättade att de utförde religiösa ritualer för att försöka bota sjukdomen. De kvinnor
som hade en stark tro associerade cancern med bestraffning för deras synder och att
det var guds vilja, de använde religionen som hantering av sjukdomen (Kebede &
Kebede 2017).
Förlust av kvinnlighet
Identitet och självkänsla
Vid beskedet om livmoderhalscancer reflekterade kvinnorna mycket över sin
självidentitet och handskades med oroliga tankar kring kvinnligheten (Ding et al.,
2014) Livmodern symboliserade kvinnligheten och att avlägsna livmodern gjorde
många kvinnor förtvivlade. Att avlägsna livmodern ledde till minskad självkänsla och
lägre självförtroende för de kvinnor som inte hade någon partner. Ensamstående
kvinnor kände även oro inför att ingå nya relationer (Komatsu et al., 2014).
Upplevelserna av symtomen resulterade i en negativ påverkan på kvinnornas
kroppsbild (Hossain, Akter, Banu & Mahmud, 2015) och för en del kvinnor ökade
kroppskomplexen efter operationen (Li, Chang, Tsai & Chen, 2017). De kvinnor som
tagit bort de reproduktiva organen kände inte sig som riktiga kvinnor (Ding et al.,
2014).
Fertilitet och sexualitet
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Att diagnostiseras med livmoderhalscancer fick kvinnorna att fundera över sin
fertilitet. Tanken på att möjligtvis förlora fertiliteten ökade ångesten hos kvinnorna
(Komatsu, et al., 2014). Trakelektomi medförde rädsla hos kvinnorna över framtida
graviditet med tanke på riskerna som finns med ingreppet. De kvinnor som inte hade
några tankar på att bli gravida inom en snar framtid kände helt plötsligt en press över
att skaffa barn och om inga barn var planerade upplevde kvinnorna att operationen där
de fick behålla sin fertilitet var onödig (Lloyd et al., 2014).
Många kvinnor avstod från samlag efter diagnos (Ding et al., 2014) eftersom de kände
nervositet och rädsla över situationen (Lloyd et al., 2014). Kvinnorna beskrev att det
hade upplevt problem under samlag såsom fysisk fatigue, (Kebede & Kebede, 2017)
smärtor och blödningar (Paskeviciute-Froeding et al., 2014). En del kvinnor
rapporterade även problem kring vaginalkorthet relaterat till operation och minskad
lubrikation, (Paskeviciute-Froeding et al., 2014) vilket ledde till att vissa kvinnor
slutade engagera sig sexuellt (Binka et al., 2017). Det var även vanligt att kvinnorna
upplevde sexuell oro (Derks et al., 2017), lägre sexuell njutning (Li et al., 2017) och
sämre sexuell och vaginal funktion (Derks et al., 2017). I studien av Ding et al.,
(2014) förträngde två kvinnor de tankar som handlade om sex. Det enda de
fokuserade på var att överleva och uteslöt därför sex för att inte drabbas av sjukdomen
igen. De distraherade sig själva med andra tankar såsom underhållning eller
hushållssysslor för att förtränga sjukdomen.
Sex månader efter trakelektomin var det tillåtet för kvinnorna att återuppta sexuell
aktivitet. Trots godkännandet var både kvinnorna och deras partner rädda för
postoperativa effekter vilket gjorde att de undvek sexuell aktivitet under en lång tid
(Komatsu, et al., 2014). Tolv månader efter ingreppet kunde kvinnorna fortfarande
uppleva lägre eller ingen sexlust (Paskeviciute-Froeding et al., 2014).
Behandlingsprocessens onda spiral
Behandlingsförloppet för livmoderhalscancer medförde både kroppsliga besvär och
psykiska påfrestningar. Kvinnorna hade en dålig känsla över situationen vilket ledde
till att de grät ofta. De var rädda för behandlingsmetoderna, biverkningar och det
slutliga resultatet (Binka et al., 2017).
Kvinnor som genomgått en trakelektomi upplevde symtom som magsmärtor,
ryggsmärtor, urin- och avförings inkontinens, dysuri, blod i avföring, vaginala
smärtor, blodförlust, (Derks et al., 2017) fatigue, insomnia, aptitlöshet (Hossain et al.,
2015; Binka et al., 2017) samt ångest i samband med ingreppet (PaskeviciuteFroeding et al., 2014). Kvinnor som behandlats med strål- och cellgiftsbehandling
upplevde problem som huvudvärk, illamående, kräkningar, vaginala smärtor,
hudutslag, missfärgning av huden (Kebede & Kebede 2017), fatigue, diarré,
aptitlöshet (Li et al., 2017), vulvaödem och smärta (Ding et al., 2014).
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Efter behandlingen levde de flesta kvinnorna ett relativt normalt liv, ett problem var
dock att deras fysiska kapacitet var sämre och att de kände sig svaga (Ding et al.,
2014). Ju fler behandlingar kvinnorna genomgick desto fler negativa effekter uppstod
vilket gjorde kvinnorna mer frustrerade och deprimerade (Ding et al., 2014). För de
kvinnor som haft måttliga psykiska besvär under behandlingen blev det istället en
försenad reaktion av psykiska besvär flera månader efter behandlingen. Kvinnorna
kände att de var i behov av samtalsrådgivning och i vissa fall antidepressiva
läkemedel (Lloyd et al., 2014). Livmoderhalscancer beskrevs vara en sjukdom som
medförde psykiska påfrestningar som aldrig tog slut (Binka et al., 2017).. Kvinnorna
beskrev en oro över uppföljningstillfällena (Lloyd et al., 2014) eftersom det fanns en
rädsla att sjukdomen skulle återvända. En del kvinnor bad till Gud i hopp om inte
behöva genomgå smärtan och problemen som sjukdomen orsakade igen (Binka et al.,
2017).
Förändrade familjeförhållanden
Kvinnorna upplevde splittrade relationer med sina partner och närstående efter att de
drabbats av livmoderhalscancer (Binka et al., 2017).
Det fanns kvinnor som upplevde en ökad livskvalitet då deras förhållanden till
närstående förbättrades (Kebede & Kebede, 2017) men för de flesta kvinnorna
förändrades förhållandena till de sämre. Detta kunde visa sig när bland annat
kvinnornas släkt och vänner tog avstånd efter diagnosen (Binka et al., 2017). I studien
av Binka et al., (2017) beskrev kvinnorna besvikelsen över sina närståendes
handlingar. De närstående hade tagit avstånd från kvinnorna då de ansågs vara en
börda och kostade dem för mycket pengar.
I studien av Ding et al., (2014) blev en kvinna, som fått besked om att behöva operera
bort livmodern, orolig över hur partnern skulle reagera och över framtiden. Kvinnan
bad sin partner om ursäkt för att hon hade drabbats av sjukdomen och för att han
behövde gå igenom detta (Ding et al., 2014). En del kvinnor fick god förståelse av
sina partners när de avvek från samlag (Maree, Mosala & Wright, 2013) medan andra
kvinnor blev lämnade på grund av att de för tillfället inte kunde erbjuda någon sexuell
aktivitet (Binka et al., 2017).
Även om kvinnorna hade genomfört behandlingen och kände sig tillräckligt starka för
att återgå till vardagen upplevde de att familjer och vänner var extra beskyddande.
Detta orsakade känslor av frustation hos kvinnorna då de önskade att bli behandlande
som friska personer (Ding et al., 2014).

Diskussion
Metoddiskussion
Enligt Henricson (2012) stärks litteraturstudien genom att söka i databaser som
innefattar kontexten omvårdnad. Sökningar gjordes därför i databaserna: Cinahl,
PubMed och PsycINFO. För att ytterligare stärka litteraturstudien användes
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begräsningen Journal article i PubMed och Peer-reviewd Articles i Cinahl och
PsycINFO, det ökar även den vetenskapliga kvaliteten i studien (Wallengren &
Henricson, 2012). Alla artiklar som ingår i resultatet har gemensamt
kvalitetsgranskats (Wallengren & Henricson, 2012) enligt bedömningsmallen
(Carlsson & Eiman, 2003). Resultatartiklarna som ingår i resultatet bedömdes till grad
I och II och är av hög- och medelgrad av vetenskaplig kvalitet. Inga artiklar behövde
uteslutas på grund av att de bedömdes till grad III. Av resultatartiklarna är fyra
artiklar kvantitativa och sex artiklar kvalitativa, detta ger ett mixat resultat. Att
använda kvalitativa artiklar är relevant till studiens resultat då de belyser upplevelser
av fenomenet. Kvantitativa artiklar användes som jämförelse mot de kvalitativa
artiklarna för att stärka resultatet (Borgling, 2012).
En viss förförståelse fanns kring orsaken till livmoderhalscancer samt vikten av
screeningkontroller och vaccination, vilket är en styrka för litteraturstudien
(Henricson, 2012). Litteraturstudien stärks även genom att sökorden användes på
samma sätt i samtliga databaser. Vid sökning i databaserna användes fritextsökning
för att få fram relevanta artiklar. Användning av ämnesord hade en negativ påverkan
på litteraturstudien då det endast resulterade i ett fåtal träffar och valdes därför bort.
Det kan ses som en svaghet för litteraturstudien då användning av ämnesord gör
sökningen mer specifik. Alla sökningar gjordes i fritext då träffarna blev mycket färre
vid användning av ämnesord i studien. I sökningen användes den booleska termen
AND vilket avgränsad sökningen och träffarna blev mer hanterbara. Alla abstract
kunde därför läsas igenom och risken att missa någon artikel som var relevant till
syftet blev därför mindre. Den booleska termen NOT kunde även användas i
sökningen för att tillexempel inte få fram artiklar som handlade om HPV eller
screening då de var en exkludering i studien. Trunkering användes inte i sökningen då
studien blev påverkad negativt eftersom trunkering resulterade i ett för stort antal
träffar och blev därför svårt att hantera. Detta kan ses som en svaghet då det finns en
risk att missa andra artiklar som är relevanta till studiens syfte. Sökningarna i de tre
databaserna medförde dubbletter vilket kan uppfattas som att sökorden var väl
kombinerade och avgränsade därför litteraturstudiens problemområde. Samtliga
resultatartiklar har genomgått en granskning (Carlsson & Eiman, 2003) vilket stärker
litteraturstudien. Enligt granskningen bedömdes det att studiens resultat är av högsta
eller medel vetenskaplig kvalitet. En svaghet för litteraturstudien var att tiden var
begränsad samt att det var första gången skribenterna genomförde en litteraturstudie.
För att stärka litteraturstudien gjordes en inledande litteratursökning i Cinahl som
hjälpte till att få en ökad förståelse för litteraturen som fanns i databasen och att välja
användbara sökord som var relevanta till syftet. När den strukturerade
litteratursökningen sedan gjordes fanns mer förståelse och en grund för litteraturen
(Wallengren & Henricson, 2012). Litteraturstudien stärktes även genom en
detaljerade beskrivning av datainsamling och analysprocess inklusive inklusion- och
exklusionskriterier presenteras under metodavsnittet (Wallengren & Henricson,
2012). Inklusionskriterier var ett publiceringsintervall på fem år, artiklar som belyste
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ett patientperspektiv, att artiklarna skulle vara peer-reviewed och artiklarna skulle
enbart handla om människor. De som exkluderades från studien var de artiklar som
inkluderade HPV, screening, PAP-test och rehabilitering. Dessa exkluderades då de
inte var relevanta till studiens syfte. Resultatet har granskats av handledare och
studiekamrater vilket stärker litteraturstudien eftersom de bekräftat att analysen är
grundad i data (Henricson, 2012).
Studiens resultatartiklar är från olika länder runt om i världen, vilka var Etiopien,
Kina, Ghana, Storbritannien, Danmark, Taiwan, Nederländerna, Japan, Sydafrika och
Bangladesh vilket stärker litteraturstudien då resultatet breddas och att patienters
upplevelse belyses från olika länder. Trots att ingen av studierna var från Sverige kan
resultatet ändå vara överförbart till svensk sjukvård eftersom resultatet inte skiljer sig
beroende på geografi. Även invandringen har ökat och många kvinnor från olika
länder runt om i världen lever nu i Sverige (Statiska centralbyrån, 2018). Det kan
därför vara gynnsamt att få en inblick över kvinnors upplevelse av att leva med
livmoderhalscancer i andra länder. Skillnader som kan finnas mellan svensk sjukvård
och sjukvård i andra länder kan vara tillgängligheten till vaccinationer och
screeningprogram, vilket är förebyggande mot livmoderhalscancer. För att få fram de
mest aktuella resultatartiklarna har ett publiceringsintervall på fem år (2013–2018)
använts. Litteraturstudien stärks eftersom den mest aktuella forskningen inom
området har använts. Det kan dock ha påverkat resultatet i studien då andra relevanta
artiklar kan ha uteslutits.
Etiska aspekter: Genom att endast använda artiklar som är godkända från etisk
kommitté ökar det vetenskapliga värdet i studien (Wallengren & Henricson, 2012).
Åtta av resultatartiklarna var godkända från etisk kommitté, de två resterande
artiklarna saknade godkännande från kommitté men var däremot noggrant etiskt
övervägda och valdes därför att inkluderas till studien.
Resultatdiskussion
Litteraturstudiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med
livmoderhalscancer. I flera av resultatartiklarna nämnde kvinnorna att det var mycket
stressande och chockerande att drabbas av livmoderhalscancer (Ding et al., 2014;
Kebede & Kebede, 2017; Binka et al., 2017; Lloyd et al., 2014). Zamanzadeh et al.,
(2014) beskriver hur patienter som är i behov av cancervård behöver en övergripande
förståelse från sjuksköterskan gällande biologiska, medicinska och känslomässiga
faktorer (Zamanzadeh et al., 2014). Sjuksköterskans mål inom omvårdnad är att
utföra helhetsvård (Bedford, 2009). Många existentiella frågor uppstod för kvinnorna
i samband med diagnos och funderingarna över frågorna gjorde kvinnorna
ofokuserade och kunde framkalla en känsla av dödsångest (Binka et al., 2017). Detta
kan jämföras med studien av Akyüz, Güvenc, Üstünsöz och Kaya (2008) där
kvinnorna berättar om sina känslor vid diagnosen. Kvinnorna beskriver att
existentiella frågor uppstår, en rädsla för döden och framtiden, och vikten av att
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försöka hitta en väg ut. Bedford (2009) beskriver betydelsen av att sjuksköterskan kan
hantera svåra situationer och samtidigt utföra evidensbaserad vård. Leksell (2017)
beskriver vikten av att arbeta utefter patientens perspektiv för att uppnå goda
vårdresultat och ett evidensbaserat arbetssätt. En reflektion är att efter ett
cancerbesked är det viktigt att sjuksköterskan tar sig tid för kvinnorna och ger
emotionell respons. Alla hanterar svåra situationer på olika sätt vilket är viktigt att ha
i åtanke. I resultatet beskrev en kvinna att hon hade svårt att sova om nätterna då hon
kände ångest över beskedet. Hon hatade sig själv för att ha blivit drabbad av
livmoderhalscancer och kände att hon inte hade tagit hand om sig själv och sitt liv
(Ding et al., 2014). Det var först efter diagnos som en del kvinnor förstod att
sjukdomsförloppet kunde vara orsakat av deras tidigare sexuella liv (Binka et al.,
2017). Eriksson (1994) beskriver själsligt och andligt lidande som uppstår när
kvinnorna upplever förnedring, skam och/eller skuld i relation till sin sjukdom och
behandling. En fundering kring detta är att kvinnor som drabbas av
livmoderhalscancer kan skuldbelägga sig själva. Sjuksköterskan har en viktig roll att
motarbeta sådana reaktioner. En tanke kan vara att erbjuda och informera om
samtalsrådgivning och stödgrupper.
En del kvinnor hade en stark tro och utförde religiösa ritualer för att försöka bota
sjukdomen (Kebede & Kebede 2017). Detta kan jämföras med studien av Hammer,
Mogensen och Hall (2009) där kvinnorna har en djup önskan att bli botade och de ber
till Gud för hälsa och återhämtning.
Resultatet presenterade att diagnosen livmoderhalscancer gjorde kvinnorna oroliga
över att förlora fertiliteten (Komatsu, et al., 2014). Detta bekräftas av studien
Vermeer, Bakker, Kenter, Stiggelbout & ter Kuile (2016) som är inriktad på den
sexuella hälsan efter cancerbehandlingen där kvinnor känner stor sorg över infertilitet
orsakad av behandlingen och upplever förlust av kvinnligheten.
Resultatet visade att en del kvinnor avstod från samlag direkt efter diagnosen (Ding et
al., 2014). Kvinnorna kände sexuell oro och beskrev känslor som nervositet och rädsla
(Lloyd et al., 2014). Cancern orsakar en känsla av förlust eftersom den sexuella
faktorn är nedsatt och har en negativ påverkan på den sexuella relationen (Vermeer et
al., 2016). Kvinnorna upplevde sämre sexuella och vaginala funktioner (Derks et al.,
2017; Kebede & Kebede, 2017). Smärta, onormala vaginala blödningar och flytningar
under samlag kan förekomma när cancer utvecklas och blir invasiv (Rask, Oscarsson,
Lindell & Swahnberg, 2016). Kvinnorna kunde under samlag uppleva problem som
fysisk fatigue, (Kebede & Kebede, 2017) smärtor och blödningar (PaskeviciuteFroeding et al., 2014). En del kvinnor rapporterade även problem med vaginalkorthet
relaterat till operationen (Paskeviciute-Froeding et al., 2014). Vermeer, Bakker,
Kenter, de Kroon, Stiggelbout och ter Kuile (2014) beskriver att kvinnorna kan vara i
behov av information och professionell hjälp för sina sexuella problem. En reflektion
är att sjuksköterskan kan underlätta för kvinnorna genom att ge ingående information
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om de eventuella vaginala problem som kan uppstå och ge råd angående
symptomlindrande farmakologiska och icke farmakologiska medel.
Två kvinnor i studien av Ding et al., (2014) uteslöt sex och alla tankar kring det då de
var rädda för att drabbas av sjukdomen igen. Detta kan jämföras med studierna av
Akyüz et al., (2008) och Vermeer et al., (2016) där kvinnorna beskrev att vara vid liv
och hälsan är viktigare än sexuella relationer.
Efter trakelektomin var det tillåtet att kvinnorna utförde sexuell aktivitet efter sex
månader. Trots godkännandet var både kvinnorna och deras partner rädda över
postoperativa effekter vilket gjorde att de undvek sexuell aktivitet under en lång tid
(Komatsu, et al., 2014). Kvinnorna som behandlats med trakelektomi och
hysterektomi upplevde lägre eller ingen sexlust 12 månader efter ingreppet, det fanns
oro över smärta och vaginala förändringar (Paskeviciute-Froeding et al., 2014) I
studierna av Akyüz et al., (2008) och Vermeer et al., (2016) rapporterar kvinnorna att
lägre intresse för samlag finns efter behandlingen på grund av förändrade vaginala
funktioner och smärtupplevelser, detta gör att kvinnorna undviker samlag.
I resultatet framkom det att en kvinna som skulle operera bort livmodern blev orolig
över relationen med hennes partner och deras framtid. Kvinnan bad sin partner om
ursäkt för att hon hade drabbats av sjukdomen och för att han behövde gå igenom
detta (Ding et al., 2014). Resultatet överensstämmer med studien av Vermeer et al.,
(2016) där kvinnorna får skuldkänslor gentemot sina partners eftersom de har ett
minskat intresse för sex (Vermeer et al., 2016). En del kvinnor fick god förståelse av
sina partners när de avvek från samlag (Maree et al., 2013). I motsats till resultatet
fann Vermeer et al., (2016) att andra kvinnor känner press när deras partner är
sexuellt aktiva och framförallt eftersom kvinnorna var medvetna om att deras partner
hade svårt att acceptera kvinnans sexuella begränsningar. En reflektion är att
partnerns stöd är viktigt för kvinnorna som drabbats av livmoderhalscancer. Partnerns
stöd vid cancerbesked, behandlingsprocess och återhämtning efter behandlingen kan
gynna kvinnan och lindra lidandet. Det är även viktigt att sjuksköterskan är medveten
om kvinnornas behov av stöd och förståelse. För de kvinnor som inte har någon
partner har sjuksköterskan en viktig roll att dela lidandets kamp tillsammans med
kvinnorna.
Kvinnorna upplevde kroppsliga besvär och psykiska påfrestningar under
behandlingsförloppet vilket gjorde de rädda över behandlingsmetoderna,
biverkningarna och det slutliga resultatet (Binka et al., 2017). Detta stämmer överens
med hur kvinnorna i studien av Akyüz et al., (2008) upplever behandlingsförloppet.
Kvinnorna uppger svårigheter som stress, fysiska och psykiska påfrestningar under
behandlingsperioden. Kvinnornas liv påverkades även negativt beroende på hur
många behandlingsmetoder de genomgick, vilket gjorde kvinnorna mer frustrerade
och deprimerade (Ding et al., 2014). Eriksson (1994) beskriver hur smärtan oftast tar
över hela människans uppmärksamhet och påverkar därför människans förmåga att
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övervinna lidandet. Kvinnorna beskrev att livmoderhalscancer var en sjukdom som
medförde psykiska påfrestningar som aldrig tog slut (Binka et al., 2017). Detta kan
likställas med Eriksson (1994) som beskriver lidandets drama och sjuksköterskans
viktiga roll att leda kvinna igenom situationen och väcka nytt hopp. En fundering är
att i även denna situation är det viktigt att sjuksköterskan ger individuell information
och tillsammans med kvinnorna försöker hantera de psykiska och fysiska besvären
som uppstår under behandling. Det är även viktigt att kvinnorna får all information
under behandlingen för att finna trygghet hos sjuksköterskan vilket kan underlätta
vårdandet och kommunikationen under behandlingen.

Konklusion och implikation
För kvinnor som drabbats av livmoderhalscancer upplevs cancerbeskedet som att livet
förändras. Ett cancerbesked är chockerande för många kvinnor och medför många
emotionella reaktioner. Kvinnorna kan uppleva en känsla av förlorad kvinnlighet och
oro över deras fertilitet och sexuella liv. Familjeförhållanden kan förändras och
påverka kvinnans hantering av sjukdomen negativt. En rädsla över att bli lämnad av
sin partner och framtiden är något som präglade kvinnans vardag. Det är därför av
stor vikt att kvinnan fick stöd och förståelse från sin partner för att klara av
sjukdomen.
Litteraturstudien ger en ökad förståelse om kvinnors upplevelser av att leva med
livmoderhalscancer. Det är av stor vikt för sjuksköterskor att kunna ge god
omvårdnad till kvinnorna genom att ha förståelse för kvinnornas upplevelser av
sjukdomen, erbjuda stöd och att ge viktig information om sjukdomen och dess
behandlingar samt lindra lidandet. Det behövs mer kunskap om livmoderhalscancer i
samhället om riskfaktorer och vikten av screeningkontroller för att motverka att fler
kvinnor drabbas av livmoderhalscancer.
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mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2.
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BILAGA A

Tabell 1: Sökordsöversikt

Sökord

CINAHL
Subject heading

PubMed
MeSH term/subject
heading (tema)

PsycINFO
Thesaurus

Livmoderhalscancer

Cervical cancer (fritext)

Cervical cancer (fritext)

Cervical cancer (fritext)

Kvinnor

Women (fritext)

Women (fritext)

Women (fritext)

Livsupplevelser

Life experience (fritext)

Life experience (fritext)

Life experience (fritext)

BILAGA B

Tabell 2: Sökhistorik

Datum

Databas

181023

Cinahl

181024

PubMed

181026

Psycinfo

Sökord/Limits/
Boolska operatorer

Cervical cancer AND women
AND life experience
Limits: Published date: 2013-2018,
peer-reviewed, humans
Cervical cancer AND women
AND life experience
Limits: 2013-2018, journal article,
humans
Cervical cacner AND women
AND life experience
Limits: 2013-2018, peer-reviewed,
humans

Antal
träffar

Lästa
abstrakt

Granskade
artiklar

Resultat
artiklar

14

14

5

4

28

26 (2*)

7

6

22

17 (5*)

0

0

*Siffrorna inom parantes redogör för dubletter från tidigare sökning.

BILAGA C

Tabell 3: Artikelöversikt
Artikel 1
Referens

Binka, C., Teye-Doku, D. & Awusabo-Asare, K. (2017). Experience of cervical cancer patients in
rural Ghana: AN exploratory study. PLoS ONE, 12(10). Doi: 10.1371/journal.pone.0185829

Land
Databas

Ghana
PubMed

Syfte

Syftet var att undersöka erfarenheter hos kvinnor som levde med livmoderhalscancer med
betoning på deras kunskap om sjukdomen före och efter diagnos.

Metod:
Design

Kvalitativ
Djupintervju

Urval

15 kvinnor, 30 år eller äldre, som överlevt livmoderhalscancer eller de som levde med tidigt stadie
av sjukdomen deltog i studien.

Datainsamling

Datainsamlingen gjordes genom djupintervjuer. Frågorna som ställdes var om kvinnornas
bakgrund, personliga coping strategier, former av stöd och hälsosökande beteende. Tre kvinnliga
forskningsassistenter som pratade tre språk flytande genomförde intervjuerna för att säkerställa
kvaliteten av data. Data var peer reviewed av ett forskarteam.

Dataanalys

Intervjuerna var bandinspelade och bearbetades på engelska av tre forskningsassistenter som
pratade de lokala språket men även kunde engelska flytande. transkriberingen granskades sedan av
språkexperter för att säkerställa validiteten. De transkriberade intervjuerna blev sedan kodade och
bearbetade via ett kvalitativt datasystem.

Bortfall
Slutsats

Kvinnorna i intervjuerna visste inget om livmoderhalscancer innan de fick diagnosen. Ett av de
fysiska avbrotten vid diagnos var kvinnornas sexuella liv. Många kvinnor fick uppleva sociala
avbrott av familjemedlemmar efter att ha fått livmoderhalscancer.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 85%
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Artikel 2
Referens

Derks, M., Van Lonkhuijzen, LR., Bakker R., Stiggelbout, A., De Kroon, C., Westerveld, H.,
Roovers, JP., Kenter, G. & Ter Kuile, M. (2017). International Journal of Gynecological Cancer,
27:2. Doi: 10.1097/IGC.0000000000000880

Land
Databas

Nederländerna
PubMed

Syfte

Syftet var att jämföra självrapporterad långvarig sjuklighet och livskvalitet av överlevare från
tidigt stadie av livmoderhalscancer som genomgått operation som primärbehandling vid sjuklighet
och livskvalitet hos kvinnor som behandlats med cellgifts- och strålbehandling.

Metod:
Design

Kvantitativ
Tvärsnittsstudie

Urval

323 kvinnor som överlevt tidigt stadie av livmoderhalscancer. De 323 kvinnorna delades in i två
grupper. Första gruppen bestod av 263 kvinnor där deras primärbehandling var radikal
hysterektomi med borttagning av lymfkörtlar i bäckenet (RHL). Den andra gruppen bestod av 60
kvinnor vars primärbehandling var cellgift- och strålbehandling (PRT). De som exkluderades från
studien var kvinnor som återfått diagnosen, som var äldre än 70 år, levde utomlands och de som
inte kunde tala nederländska.

Datainsamling

För att utvärdera symtom och livskvalitet användes två validerade frågeformulär utvecklade av
European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC).

Dataanalys

Deskriptiv statistik användes för att presentera de demografiska och sjukdomsrelaterade
variablerna. X^2 och oparat t-test användes för att analysera skillnaderna mellan grupperna. P
under 0.05 ansågs vara statistiskt signifikant. Linjär regressionsanalys genomfördes för att
utforska liknelser mellan symtom/funktion och patient, och behandlings relaterade variabler. För
att hitta svar angående sjuklighet efter kombinerad behandling genomfördes en undergruppsanalys
för att jämföra patienter som mottagit adjuvant cellgifts- och strålbehandling (efter operation kan
patienter få adjuvant behandling för att förhindra att cancern kommer tillbaka) efter första RHL
med kvinnor som behandlades med PRT. All data var analyserad med SPSS version 23.0 för
windows.

Bortfall

Ej angivet.

Slutsats

Det visade sig att PRT hade en negativ påverkan på de fysiska och sociala funktionerna. Symtom
som kvinnorna upplevde var vaginala problem, mag- och ryggsmärtor, och sexuell oro.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 87%
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Artikel 3
Referens

Ding, Y., Hu, Y. & Rahm-Hallberg, I. (2014). Chinese Women Living With Cervical Cancer in
the First 3 Months After Diagnosis. Cancer Nursning, 38:1, 71-80. Doi:
10.1097/NCC.000000000000133

Land
Databas

Kina
Cinahl

Syfte

Syftet var att beskriva levda erfarenheter från kinesiska kvinnor med livmoderhalscancer under de
tre första månaderna efter diagnos

Metod:
Design

Kvalitativ
Fenomenologisk metod

Urval

14 kvinnor i åldrarna 30–54 år som blivit diagnostiserats med livmoderhalscancer inom den
senaste månaden.

Datainsamling

Två intervjutillfällen, den första skedde så fort som möjligt efter kvinnorna fått sin diagnos och
den andra tre månader senare. Varje intervju tog 26–66 minuter. Båda intervjutillfällena var
ljudinspelade för senare analys.

Dataanalys

Varje intervju bearbetades ord för ord och forskaren läste igenom all data flera gånger för att få en
helhet. Varje påstående resulterade i formulerade meningar. De formulerade meningar blev
ihopsatta till teman baserade på samhörigheten av all bearbetning. Sedan blev temana framställda
till en allmän beskrivning av strukturen av den levda erfarenheten under studien. Temana och den
allmänna beskrivningen av studien visades till fem av de intervjuade kvinnorna för granskning av
validiteten. Det resulterade i fem teman som handlade om de tre första månaderna av kvinnornas
liv efter diagnosen.

Bortfall
Slutsats

Kvinnorna upplevde att drabbas av livmoderhalscancer var extremt stresspåverkande och ingen
kunde acceptera det på ett lugnt sätt. Det väckte starka emotionella reaktioner, de kände ilska och
orättvisa när de blev informerade om situationen. Det framkom att inga av kvinnorna hade haft
sexuellt samlag efter att ha fått diagnosen, detta på grund av rädsla. Kvinnorna upplevde
framförallt av familj och vänner att de blev annorlunda behandlade på grund av sin sjukdom, de
önskade att bli bemött som en vanlig person och ingen patient.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 2, 79%
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Artikel 4
Referens

Hossain, N., Akter, QM., Banu, F. & Mahmud, S. (2015). Quality of life of cervical cancer
patients after completion of treatment – A study among Bangladeshi women. Bangladesh Med
Res Coune Bull, 41, 131-137. Doi: 10.3329/bmrcb.v41i3.29970

Land
Databas

Bangladesh
PubMed

Syfte

Syftet var att utvärdera livskvalitetn bland bangladeshiska kvinnor som överlevt
livmoderhalscancer.

Metod:
Design

Kvantitativ
Tvärsnittsstudie

Urval

109 kvinnor som överlevt livmoderhalscancer.

Datainsamling

Intervjuerna gjordes face-to-face, en metod för att forskaren själv ska administrera
frågeformulären. Fastän EORTC QOL – C30 & QOL- CX24 var ett själv rapporterande
frågeformulär var det inte möjligt i denna situationen. Forskaren läste frågeformuläret till
kvinnorna och spelade inte svaren.

Dataanalys

Först beräknades ett medelvärde av all data, vilket bildade råpoäng. En linjär omvandling
användes standardisera råpoängen. Råpoängen omvandlades till en skala enligt EORCT
poängmanual. Demografisk- och kliniskdata var beräknad med användning av deskriptiv
statistik. Ickeparametriskt test och Chi-square test användes för att bestämma förbindelsen
mellan kategoriska variabler. T-test användes för att bestämma skillnaderna mellan två variabler
eller faktorer. P <0.05 var signifikant.

Bortfall

Ej angivet.

Slutsats

Ett av mätinstrumenten som användes i studien visade negativ påverkan på kroppsbild, sexuella
funktioner och symtomupplevelse. Symtom som kvinnorna upplevde var fatigue, insomnia och
aptitlöshet.

Vetenskaplig
kvalitet

Gad 2, 79%
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Artikel 5

Referens

Kebede, W. & Kebede, K. (2017). Psychosocial experiences and needs of women diagnosed with
cervical cancer in Ethiopia. International Social Work, 60(6), 1632-1646. Doi:
10.1177/0020872815617993

Land
Databas

Etiopien
Cinahl

Syfte

Syftet var att undersöka behoven hos kvinnor som drabbats av livmoderhalscancer samt de
psykosociala upplevelserna

Metod:
Design

Kvalitativ
Fallstudie

Urval

12 kvinnor som levde med livmoderhalscancer och tre huvud informanter från Black Lion
Specialized Referral Hospital (BLSRH)

Datainsamling

De använde sig av semi-strukturerade intervjuer. Huvudfrågorna som ställdes i intervjuerna var
relaterade till: socio-demografiska egenskaper, psykosociala erfarenheter och behov, livskvalitet
efter diagnos och eventuella copingstrategier efter diagnos.

Dataanalys

Varje intervju var inspelade på band som sedan skrevs ner på papper och översattes till engelska.
De antecknade även för hand under intervjuerna. I analysprocessen gjorde de en innehållsanalys,
som fokuserade på teman. Det involverade bearbetning, översättning, kodning, kategorisering och
utvecklade teman, och tolkade innehållet.

Bortfall
Slutsats

Studien visade på att diagnostiseras med livmoderhalscancer är en traumatisk upplevelse för
kvinnorna. Cellgifter, strålbehandling och en kombination av dessa var de tre
behandlingsformerna som användes. Behandlingarna upplevdes på olika vis. De kvinnorna som
behandlades med cellgifter upplevde problem som fatigue och illamående, och de kvinnor som
hade strålbehandling upplevde vaginal smärta och hudutslag. Kvinnorna rapporterade att
cancerdiagnosen förändrade relationer till personer som stod dem nära. Några av kvinnorna
berättade även att deras sexuella liv förändrades.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 91%
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Artikel 6
Referens

Komatsu, H., Yagasaki, K., Shoda, R., Chung, Y., Iwata, T., Sugiyama, J. & Fujii, T. (2014).
Repair of the Threatened Feminine Identity. Cancer Nursing, 37:1. Doi:
10.1097/NCC.0b013e3182888c13

Land
Databas

Japan
PubMed

Syfte

Syftet var att utforska kvinnor som drabbats av livmoderhalscancers upplevelser av bevarad
fertilitet med radikal trakelektomi.

Metod:
Design

Kvalitativ
Grounded Theory

Urval

15 kvinnor som diagnostiserats med livmoderhalscancer och genomgått en radikal trakelektomi

Datainsamling

Två sjuksköterskor som hade fem års erfarenhet av klinisk verksamhet intervjuade kvinnorna. De
använde sig av semistrukturerade djupintervjuer som varade i 30-45 minuter. Varje intervju
antecknades, genomfördes på japanska, ljudinspelades och transkriberades ord för ord. Forskaren
översatte teman och citat till engelska.

Dataanalys

Datan var analyserad enligt Grounded Theory. Öppna koder var uppnådda genom att granska varje
intervju mening för mening. Subkategorier var indelade utifrån axiell kodning och anknytningar
av dessa subkategorier blev till huvudkategorier.

Bortfall

En kvinna exkluderades efter intervjun

Slutsats

Att få diagnosen livmoderhalscancer gjorde kvinnorna tvungna att funder över sin fertilitet och
kvinnliga identitet. De kändes sämre självförtroende och lägre självkänsla. Hur andra såg på dem
och vad de förväntade sig var viktigt för kvinnorna. Sexuell aktivitet efter en trakelektomin var en
stor rädsla för kvinnorna.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 92%
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Artikel 7
Referens

Li, C-C., Chang, T-C., Tsai, Y-F. & Chen, L. (2017). Quality of life among survivors of earlystage cervical cancer in Taiwan: an exploration of treatment modality differences. Qual Life Res,
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Land
Databas

Taiwan
PubMed

Syfte

Syftet var att mäta skillnaden på kvaliteten av liv på kvinnor som endast undergått operation som
behandlingsmetod och de kvinnor som fick strål- och cellgiftsbehandling upptill operation
(CCRT).

Metod:
Design

Kvantitativ
Tvärsnittsstudie

Urval

Totalt 290 kvinnor som diagnostiserades med livmoderhalscancer, stadie 1-11. 145 av kvinnorna
hade endast genomgått operation och de andra 145 kvinnorna hade genomgått både operation, och
stål- och cellgiftsbehandling. Kvinnornas behandling skulle vara helt avslutade minst tre månader
före deltagandet i studien.

Datainsamling

Data samlandes in via frågeformulär som kvinnorna besvarade. Frågorna kategoriserades som
allmänna frågor om kvaliteten på livet, cancerspecifika frågor om livskvalitet, och om
demografiska- och sjukdomsegenskaper.

Dataanalys

Data var analyserad med hjälp av programmet SPSS 22.0 och en signifikansnivå sattes på p=0.05.
Frågeformulärspoängen var analyserade med deskriptiv statistik. Skillnaderna mellan
demografiska- och sjukdomsegenskaperna hos operation och CCRT grupperna var testade med
användning av ett självständigt t-test och Chi square test. Mellan de allmänna frågorna kring
livskvalitet och cancerspecifika frågor om livskvalitet analyserades skillnaderna med kovarians
efter justering av ålder, tid sedan diagnos och FIGO (Federation of Gynecology and Obestetrics)
nivå.

Bortfall

Ej angivet.

Slutsats

De två olika behandlingsmetodgrupperna visade på skillnader av funktion av livskvalitet och
dimension av symtom. Operationsgruppen hade högre livskvalitetpoäng i de fysiska
rollfunktionerna än de som behandlats med CCRT. Kvinnorna i CCRT gruppen rapporterade
högre livskvalitetpoäng för fatigue, nedsatt aptit, diarréer och finansiella svårigheter jämfört med
kvinnorna som endast genomgått operation. Bland de 290 deltagare i studien var det endast 76
kvinnor som rapporterade att de hade ett sexuellt liv efter cancerbehandlingen.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 80%
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Artikel 8
Referens
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Land
Databas

Storbritannien
PubMed

Syfte

Syftet var att utforska kvinnors levda erfarenheter upp till tio år efter en radikal vaginal
trakelektomi.

Metod:
Design

Kvalitativ
Fenomenologisk design

Urval

Tolv kvinnor mellan 29–45 år som ska ha genomgått en radikal vaginal trakelektomi ett till tio år
innan intervjuerna startade.

Datainsamling

Tolv djupintervjuer gjordes över telefon på grund av att deltagarna hade långt avstånd till
studieplatsen. Intervjuerna genomfördes, spelades in och transkriberades verbalt.

Dataanalys

En beskrivande fenomenologisk ram användes till studien och den inkluderade sammanförning,
intuition, analysering och beskrivning. Ramen användes som en guide genom studien.

Bortfall
Slutsats

Kvinnorna beskrev en del negativa emotionella effekter som de upplevde efter trakelektomin. De
negativa var att efter en längre tid kunde kvinnorna vara i behov av en psykolog och behöva äta
antidepressiva läkemedel på grund av att sjukdomen i efterhand blev psykiskt påfrestande.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 87%
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Artikel 9
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Land
Databas

Sydafrika
Cinahl

Syfte

Syftet var att utforska upplevelserna av livspartnersstöd bland hospitaliserade kvinnor som
genomgår behandling för livmoderhalscancer.

Metod:
Design

Kvalitativ
Bekvämlighetsurval

Urval

17 kvinnor över 18 år som genomgick behandling mot livmoderhalscancer intervjuades.

Datainsamling

Data samlades in genom kvalitativa intervjuer. Intervjuerna guidades genom ett intervjuschema
för att säkerställa att huvudpunkterna togs upp. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga som
sedan bildade tre teman.

Dataanalys

Öppen kodning användes där stegen beskrevs av Patton (2002) och en analysmall av Polit & Beck
(2008) som guidades genom intervjuschemat för att analysera datan. Datan var transkriberad
verbalt efter varje intervju och lästes sedan igenom mer än en gång. Ur transkribtionerna
identifierades nyckelord som sedan färgkodades passade ihop blev grupperade in i kategorier.

Bortfall
Slutsats

När kvinnorna först fick symtom hade det ingen aning om att det kunde vara livmoderhalscancer.
När kvinnorna fick beskedet om diagnosen uttryckte de olika reaktioner, de var förkrossade och
förstod att sjukdomen var dödlig. De kände en rädsla över att berätta om sjukdomen för deras
livspartners då de visste att det kunde påverkad deras relation.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 86%
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Land
Databas

Danmark
PubMed

Syfte

Syftet var att prospektivt utvärdera sexuell funktion och livskvalitet efter en radikal vaginal
trakelektomi (RVT) jämfört med dom som har genomgått en radikal hysterektomi (RAH) och
friska kvinnor.

Metod:
Design

Kvantitativ
Longitudinell

Urval

18 kvinnor med tidigt stadie av livmoderhalscancer, opererade med radikal vaginal trakelektomi.
30 friska kvinnor och 32 kvinnor som genomgått en radikal hysterektomi.

Datainsamling

Kvinnorna som genomgått RVT fick validerade frågeformulär tre, sex och tolv månader efter
operationen. Frågorna var inriktade på fysiska, psykiska, sociala och sexuella funktioner. En
kontrollgrupp med 30 friska kvinnor var inkluderade under ett tillfälle och kvinnorna som
genomgått en RAH deltog en gång tolv månader efter operation.

Dataanalys

Skillnaderna i de demografiska och kliniska karaktärerna mellan grupperna jämfördes med ett Ttest för oberoende prover. Patient och kontrollgruppens poäng var jämförda med hjälp av ett
Mann-Whitney U-test.

Bortfall

Ej angivet.

Slutsats

Kvinnorna som genomgått en RVT och en RAH upplevde under det första året lägre sexuellt
intresse. Ett år efter operationerna var både RVT och RAH grupperna oroliga över att sex skulle
göra ont, de hade även vaginala problem.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad 1, 81%

BILAGA C

BILAGA C

Linnea Strömberg

Johanna Jakobsson

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

