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Sammanfattning:  Sedan 1960 talet har screening för och vaccinering mot 

cervixcancer blivit allt mer utbrett, trots detta drabbas fortfarande 

450 kvinnor varje år av cervixcancer i Sverige. Då incidensen 

minskar finns risken för att kunskapen om sjukdomen minskar. 

Syftet var därför att belysa kvinnors upplevelser av att behandlats 

för cervixcancer för att öka kunskap och förståelse i mötet med 

kvinnorna. Studien utfördes som en litteraturstudie där 20 artiklar 

låg till grund för resultatet. Resultatet belyser kvinnors upplevelser 

av att behandlats för cervixcancer och hur det påverkade vardagen, 

reproduktiv och sexuell hälsa, deras syn på framtiden samt hur de 

upplevde sjukvården. Att ha behandlats för cervixcancer var något 

som drabbade hela människan, såväl fysiskt, psykiskt som sexuellt 

och inte bara genitalierna där sjukdomen hade sitt ursprung. Det 

framkom att kvinnorna ville samtala om tabubelagda ämnena men 

inte alltid vågade ta upp dem själva. Därför är det betydelsefullt att 

sjuksköterskorna ställer frågor angående de här ämnena. 

Omvårdnad bör grundas på evidens och därför är det viktigt att 

forskningen fortskrider för att optimera vården för kvinnor med 

cervixcancer. 
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Abstract: Since the 1960´s screening and vaccination for cervical cancer has 

been more extensively used. Nevertheless 450 women are still 

diagnosed with cervical cancer in Sweden every year. The 

decrease in prevalence of this disease can result in a risk of losing 

important knowledge in nursing care. The aim was to highlight 

women's experiences of being treated for cervical cancer to 

increase knowledge and understanding for these women. This 

study was conducted as a literature review including 20 articles. 

The results highlight the women's experiences of being treated for 

cervical cancer and how it affected everyday living, reproductive 

and sexual health, their sight of the future and how they 

experienced the healthcare system. Being treated for cervical 

cancer impacts the women physically, psychologically and 

sexually. It appears that the women wanted to talk about subject 

that were taboo but were reluctant to bring up the subject. 

Therefore it is important for nurses to bring up the subject. 

Nursing care should be based on contemporary research and it is of 

importance that research continues to optimize nursing when 

caring for women with cervical cancer. 
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Inledning 

 

Cervixcancer är ur ett internationellt perspektiv den näst vanligaste cancerformen hos 

kvinnor. I utvecklingsländer utgör den 15 % av all cancer hos kvinnor. Det är den vanligaste 

cancerformen hos kvinnor i vissa delar av världen till exempel södra Afrika, Centralamerika 

och södra Centralasien (Högberg, Sorbe & Åvall-Lundqvist, 2008). I Sverige är det den 

femtonde vanligaste cancerformen (Sorbe, 2000) och 2005 avled 136 kvinnor med 

cervixcancer som underliggande dödsorsak (Högberg, et al., 2008). Medelåldern för att 

drabbas av cervixcancer är 55 år och 25 % av de som drabbas är yngre än 40 år 

(Cancerfonden, 2009). 

 

Sedan mitten av 1960-talet har antalet kvinnor som insjuknar i cervixcancer näst intill 

halverats i Sverige i och med införande av gynekologisk cytologiprovtagning och vaccination 

(Cancerfonden, 2009). Trots screening och vaccinering insjuknar fortfarande 450 kvinnor 

varje år. I januari 2010 kommer vaccinering mot onkogent humant papillomvirus (HPV) att 

införas som en del av barnvaccinationsprogrammet (ibid.). Förhoppningen är att minska 

incidensen av cervixcancer men ännu är inte effekten kartlagd (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering SBU, 2008). Aktuell forskning visar på att hälften av fallen 

inte kan förebyggas av allmän barnvaccination eftersom vaccinet inte ger ett fullständigt 

skydd. Därmed måste screeningprogrammet fortsätta (ibid.). Enligt Sanner, Wikström, 

Lindell, Strand och Wilander (2009) kan prevalensen minska ytterliggare i framtiden om 

medelålders och äldre kvinnor istället för cytologiprov erbjuds en högrisk-HPV-analys. I 

framtiden kan eventuellt även cytologiprovtagning som utförs på egen hand i hemmet 

erbjudas för att få fler kvinnor att delta i screeningprogrammet (ibid.).  

 

Då cervixcancer börjar bli en allt mindre vanlig sjukdom i Sverige finns det en risk att 

kunskapen om sjukdomen minskar. Eftersom cervixcancer drabbar kvinnor mitt i livet är det 

viktigt ur ett omvårdnadsperspektiv att sjuksköterskor är medvetena om vilka följder 

sjukdomen kan ge. Denna uppsats belyser kvinnors upplevelser av att behandlats för 

cervixcancer för att öka kunskapen och förståelsen i mötet med kvinnorna.  

 

 

Bakgrund 

 

Utveckling av cervixcancer 

 

HPV sprids via sexuell kontakt (Gynecologic Cancer Foundation, 2009) och är orsaken till 

cervixcancer i 98% av sjukdomsfallen (Cancerfonden, 2009). I de flesta fall när kvinnan blir 

smittad av HPV förstör kroppens immunförsvar viruset. Om viruset inte förstörs kan det 

finnas kvar i cellerna i cervix uteri, livmoderhalsen, i flera år, vilket kan orsaka 

cellförändringar som i sin tur kan leda till cervixcancer. HPV ger normalt inga symtom och 

det första tecknet på att kvinnan varit exponerad för HPV är ett avvikande cytologiprov 

(Gynecologic Cancer Foundation, 2009). 

 

Rökning och många infektioner i underlivet ökar också risken för utveckling av HPV-

infektion eftersom de båda påverkar immunförsvaret i genitalierna. Det ses en ökad risk att 

HPV-infektionen ska utvecklas till cervixcancer vid användande av p-piller i mer än åtta år 
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(Högberg, et al., 2008). Det finns även ett påvisat samband mellan utveckling av cervixcancer 

och tidig sexualdebut samt många partners, många graviditeter, tidig första graviditet, 

prostitution och partner med smutsigt industriarbete. Kvinnor som inte fått barn och som inte 

varit sexuellt aktiva löper mindre risk att utveckla cervixcancer (Sorbe, 2000). 

 

Sjukdomsförlopp 

 

I slemhinnan som finns runt portio vaginalis, livmoderhalstappen, möts två typer av vävnader, 

skivepitelet och det slemproducerande cylinderepitelet (Rylander, 2004). Cellförändringar 

utgår från cervix uteris övergång till portio eller cylinderepitelet i cervix uteri (Kristensen, 

2003). Rylander (2004) beskriver en process där epitel nybildas. Denna process påbörjas 

mellan skivepitelet och cylinderepitelet och främjas av sur miljö i vaginan, riklig tillförsel av 

bakterier samt mekanisk nötning. I det här området kan papillomvirus angripa icke utvecklade 

celler och lämna ifrån sig virus-DNA i cellkärnan. De celler som tillförts HPV-DNA förstörs 

eller börjar dela sig okontrollerat. Vid delningen uppstår olika typer av atypi (Rylander, 

2004). Förstadiet till cervixcancer kallas för Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) och är 

symtomlöst. I de flesta fall förblir CIN stabilt eller elimineras av kroppens immunförsvar 

(Högberg, et al., 2008).  

 

Diagnos 

 

I regel ger inte cervixcancer några symtom men de som kan uppstå är oregelbundna 

blödningar som inte kan härledas till menstruation, blödning vid samlag och vaginala 

flytningar, ibland med blodtillblandning. Först vid långt framskriden cervixcancer 

förekommer symtom som smärta, nedsatt aptit, viktminskning, anemi och trötthet (Kristensen, 

2003). 

 

Cervixcancer delas in i olika stadier (Cancerfonden, 2009). 

Stadium Definition 

IA Mikroinvasiv cancer, tumören kan endast ses med mikroskop 

IB Invasiv cancer, tumören kan ses utan mikroskop 

II Tumören har spridit sig antingen till övre delen av vagina eller omgivande 

vävnad 

III Spridning har skett till nedre delen av vagina eller pelvis 

IV Tumören har spridit sig till urinblåsa och rektum eller organ utanför pelvis 

 

För att fastställa vilket stadium sjukdomen befinner sig i används följande undersökningar; 

gynekologisk undersökning med kolposkopi, cystoskopi, rektoskopi, lungröntgen, 

kolonröntgen och skelettröntgen. De gynekologiska undersökningarna bör utföras under 

narkos och då utförs även en bimanuell palpation av bäckenorganen (Högberg, et al., 2008). 
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Behandling 

 

Behandling av stadium IA sker vanligen genom hysterektomi. För unga kvinnor som vill 

bevara sin fertilitet kan konisation vara en tillräcklig behandling, då en kon ut av sjuk vävnad 

från cervix öppning skärs ut med god marginal, det kräver dock en noggrann uppföljning. För 

kvinnor där kirurgi är kontraindikerat kan radioterapi vara ett lämpligt alternativ. Prognosen 

för stadium IA är god och ligger på nästan en hundraprocentig överlevnad (Sorbe, 2000). 

 

För att behandla cervixcancer i stadium IB används två behandlingsformer; radioterapi eller 

kirurgi (Sorbe, 2000). Biverkningar av radiologisk behandling kan vara att vaginan blir 

mindre elastisk och att slemhinnorna kan bli torrare vilket kan påverka sexuallivet. Andra 

möjliga biverkningar kan vara trägningar från urinblåsan, diarréer och urin- och 

avföringsinkontinens. Biverkningar som kan uppkomma efter en kirurgisk behandling är, 

förutom infertilitet, lymfkörtelödem (Kristensen, 2003). Enligt Högberg, et al. (2008) medför 

en traditionell behandling av cervixcancer infertilitet i de allra flesta fall förutom i de allra 

tidigaste stadierna eftersom uterus, livmodern, då kan bevaras men tumören och större delen 

av cervix uteri avlägsnas vid ett kirurgiskt ingrepp (Högberg et al., 2008). Den kirurgiska 

behandlingen är ett förstahandsalternativ för unga kvinnor då ovarialfunktionen kan 

bibehållas och en bättre vaginalfunktion kan uppnås (Sorbe, 2000). Prognosen för stadium IB 

är idag god. Den femåriga överlevnaden är cirka 90 % (Sorbe, 2000). 

 

Stadium II - IV behandlas vanligen med en kombination av strålbehandling och 

cytostatikabehandling. Det är bevisat att den behandlingsformen förbättrar både 

tumörkontrollen och överlevnaden (Högberg, et al., 2008). Prognosen vid stadium II-III är 

beroende av tumörens storlek och utbredning, genomsnittlig femårsöverlevnad vid stadium II 

är mellan 60-70 % och i stadium III 35-40 % efter behandling. I stadium IV är den 

genomsnittliga femårsöverlevnaden cirka 10 % (Sorbe, 2000).  

 

Prevention 

 

Läkemedelsverket (2006) beskriver de två vaccin som finns mot cervixcancer. Gardasil 

skyddar mot cervixcancer och genitalvårtor men Cervarix skyddar enbart mot cervixcancer. 

Vaccinet skyddar mot 70 % av HPV-typerna som orsakar cervixcancer. Vaccinet är verksamt 

för kvinnor mellan 16-26 år. Maximal effekt uppnås vid vaccination före sexualdebuten 

(ibid.). Cervixcancer kan förebyggas genom screening eftersom sjukdomen föregås av ett 

långt symtomlöst stadium, upp till 10 år, samt för att cervix uteri är ett lättillgängligt område 

för undersökning och provtagning (Rylander, 2004). Enligt SBU (2000) skall alla kvinnor 

mellan 23 och 65 år screenas regelbundet med cytologiprov. Det innebär att det i Sverige tas 

cirka en miljon cytologiprov varje år och av dem är cirka fyra procent avvikande på något sätt 

(ibid.). Vid avvikelse ska ett uppföljande prov tas efter några månader. I de flesta fall visar 

uppföljningsprovet att cellförändringen har normaliserats. Då avvikelse kvarstår görs en 

biopsi (Cancerfonden, 2009). Enligt Sung, Kearney, Miller, Kinney, Sawaya, et al. (2000) 

ökar risken att få cervixcancer om kvinnan inte går på regelbundna cytologiprov. De kvinnor 

som drabbas av cervixcancer och som inte gått på sina kontroller diagnostiseras ofta med en 

mer framskriden sjukdom än de som gått på regelbundna kontroller. 

 

Enligt Blomberg, Ternstedt, Törnberg och Tishelman (2008b) uppgav kvinnor som inte deltog 

i det allmänna screeningprogrammet olust inför att få en intim kroppsdel undersökt av en 
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gynekolog eller barnmorska som de inte tidigare träffat. De kände även olust över att 

sjukvårdspersonalen skulle få veta saker om deras kropp och hälsa innan de själva fick 

kännedom om det. En annan anledning till varför kvinnorna inte gick på cytologiprov var att 

de kände att samhället inkräktade på deras integritet genom att tvinga på dem en 

undersökning de inte upplevde att de behövde eller ville genomföra. Dessutom ansågs även 

det kallelsebrev som skickades ut som kränkande och motbjudande. Kvinnorna uttryckte 

misstro till screeningprogrammet eller till hälso- och sjukvårdssystemet i allmänhet och ansåg 

att screeningen skedde som på löpandebandsprincip och att de därför kände sig behandlade 

som boskap (ibid.). 

 

Enligt Blomberg, Forss, Ternestedt och Tishelman (2008a) kunde det vara en mycket 

chockerande upplevelse för kvinnor att få ett avvikande cytologisvar efter en rutinkontroll. Då 

cellförändringarna är symtomlösa kände sig de flesta kvinnor friska trots förändringarna. 

Bristen på symtom ledde till att kvinnors upplevelser av hälsa och sin kropp förändrades efter 

provsvaret, att känna sig frisk betydde inte längre avsaknad av sjukdom. Förändringarna var 

något sjukvårdspersonalen kunde se vid undersökningar men inte kvinnorna. Det medförde att 

kommunikationen med personalen var viktig för att skapa en förståelse för sjukdomen. 

Orsaken till förändringarna var något som tvingade kvinnorna att reflektera över sitt förflutna 

och de riskfaktorer som de utsatt sig för (ibid.). 

 

Sjuksköterskans roll 
 

Rchaidia, Dierckx de Casterlé, De Blaeser och Gastmans (2009) beskrev hur en bra 

sjuksköterska skulle vara inom cancervård. Patienter med cancer upplevde att en begriplig 

information, möjlighet att få råd och svar på frågor samt få behandlingsalternativ förklarade 

var viktigt. Delaktighet i sin egen vård stärkte patienten och främjade autonomi. En 

uppskattad kvalitet hos sjuksköterskor var känslighet för patientens behov och förändringar, 

speciellt gällande smärta och obehag. Sjuksköterskor som tillgodosåg patienternas behov, 

prioriterade symtomlindring, fokuserade på problemet samt tog hänsyn till patientens 

sårbarhet och kände empati skapade en trygg patient med god självkänsla. Kompetenta 

sjuksköterskor gav patienter mer hopp, lägre risk för depression samt minskade deras smärta 

(ibid.). 

 

Enligt Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsens SOS, 2005) ska en 

sjuksköterska bemöta varje enskild patient och dennes upplevelse av sjukdom samt lindra 

lidande och ge omvårdnad på bästa sätt. Sjuksköterskan ska i varje omvårdnadssituation se till 

individen ur ett helhetsperspektiv och tillgodose såväl psykiska och fysiska aspekter som 

andliga, kulturella och sociala (SOS, 2005). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 

1982:763) ska alla individer ha samma förutsättning att få god vård. För att bevara 

människans värdighet ska vård ges med omtanke och hänsyn för individen och dess 

närstående. 

 

Upplevelse av sjukdom 
 

Enligt Schroevers, Ranchor och Sanderman (2006) sågs sämre fysiskt och psykiskt 

välbefinnande hos patienter med cancer som överlevt sjukdomen jämfört med friska individer 

som inte drabbats. De som drabbats av cancer upplevde mer depressiva symtom och flera år 

efter diagnosen upplevde de fortfarande cancerrelaterade fysiska symtom. Upplevelsen av 
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cancerrelaterade symtomen var som värst de första tre månaderna efter diagnosen. Många av 

cancerpatienterna levde med återkommande tankar kring sjukdomen vilket till störst del 

orsakades av deras rädsla för recidiv. Det som insjuknat i cancer hade en förändrad syn på 

livet och tog mer vara på det efter sjukdomen (ibid).  

Lalos (2000) beskrev att kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer kunde hamna i en 

existentiell kris. Den nya livssituationen påverkade kvinnans psykiska hälsa och de tidigare 

kunskaperna och erfarenheterna var svåra att tillämpa i den nya situationen (ibid.).  

Vid behandling av gynekologisk cancer är även borttagande av organ en vanlig behandling. 

Att få ett organ avlägsnat, kan enligt Cullberg (2006) upplevas som en förlust vilket kan leda 

till en krisreaktion. Hur en person upplevde förlusten berodde på vilken betydelse organet 

hade på patientens identitet. Livmodern kunde uppfattas som en viktig del i den kvinnliga 

identiteten som ett graviditetsorgan eller ett sexualorgan (ibid.). 

 

Kvinnor som insjuknar i cervixcancer har en lägre medelålder än vid andra gynekologiska 

cancerformer (Maher & Denton, 2008). Konsekvensen av att insjukna i cervixcancer kan vara 

olika beroende på vilken ålder och livssituation som kvinnan befinner sig i. Gemensamt är 

dock att sjukdomen drabbar en intim kroppsdel vilket innebär omvårdnad inom 

integritetszonen och samtal om tabubelagda områden som sexualitet och libido (Sele, 2003). 

Sexualitet är en viktig del av en holistisk vård inte minst vid cervixcancer då sjukdomen 

direkt påverkar kvinnans genitalier och reproduktiva organ (Stilos, Doyle & Daines, 2007). 

Då cervixcancer är en mindre vanlig sjukdom i Sverige är det viktigt att uppmärksamma den 

så att inte viktig kunskap går förlorad. Sjukdomen och dess behandling har konsekvenser för 

de kvinnor som insjuknar och det är därför av intresse att öka sjuksköterskans kunskap om 

och förståelse för kvinnor som behandlats för cervixcancer. 

 

Syfte 

 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att behandlats för cervixcancer för att öka 

kunskap och förståelse i mötet med kvinnorna. 

 

Metod 

 

Studien utfördes som en litteraturstudie efter Fribergs (2006) modell. Relevant litteratur och 

aktuell forskning inom det valda området studerades för att fördjupa kunskapen inom 

området. Data analyserades och sammanställdes därefter. 

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen utfördes systematiskt i databaserna Cinahl och PubMed. Utifrån syftet 

söktes cervixcancer som major topic i kombination med livskvalitet, omvårdnad, överlevare, 

sjuksköterska och stöd. Sökorden översattes till MeSH-termer och headings. De sökord som 

inte fanns som MeSH-termer i PubMed, stöd och livskvalitet, söktes som fritext. Artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 2004-2009. Brist på artiklar resulterade i en andra sökning där 

gynekologisk cancer var major topic i kombination med sökorden sjuksköterskans roll, 
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omvårdnad, stöd och livskvalitet. Ur denna sökning prioriterades artiklar där sjuksköterskan 

hade en framträdande roll då data angående omvårdnad saknades i tidigare sökningar. 

Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2000-2009. Sökningarna presenteras i bilaga I tabell 

1. Exklusionskriterier innefattade artiklar som inte var skrivna i västvärlden, de artiklar som 

fokuserade på vaccinering och screening och reviewartiklar. Inklusionskriterier var att det 

skulle vara vetenskapliga artiklar, handla om sjuksköterskor som möter kvinnor med 

gynekologisk cancer och om kvinnors upplevelse av gynekologisk cancer. Flera av artiklarna 

inkluderade både bröstcancer och cervixcancer, de valdes bort då det inte gick att urskilja 

vilken upplevelse som tillhörde vilken sjukdom. De sökningar som inte gav några träffar eller 

där träffarna inte var relevanta till syftet redovisas inte i sökhistoriken. 

 

Alla titlar i sökningarna lästes igenom. Då en titel var relevant genomlästes abstraktet. 47 

abstrakts lästes igenom. De abstrakt som passade syftet valdes till ett första urval där 34 

artiklar ingick. I första urvalet gjordes en granskning med Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvantitativ och kvalitativ forskning för att bedöma artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet där grad I är hög vetenskaplig kvalitet, grad II medel och grad III är 

låg. Till andra urvalet valdes 14 artiklar bort och av dem handlade en artikel om ett 

mätinstrument, fyra stycken handlade om specifika etniska grupper, en hade vetenskaplig 

kvalitet grad III och åtta stycken passade inte syftet. De artiklar som var grad I och II och 

samtidigt passade syftet valdes sedan ut till urval II. Det slutliga antalet artiklar blev 20 varav 

4 kvalitativa, 14 kvantitativa och 2 både kvalitativa och kvantitativa.  

 

Databearbetning 

 

Litteraturstudien genomfördes utifrån en induktiv ansats. Databearbetningen inleddes med att 

samtliga gruppmedlemmar gjorde en första genomläsning av artiklarna. En kort 

sammanställning gjordes individuellt och innehöll syfte, metod och slutsatser för att få en 

uppfattning om materialet var relevant till syftet. Denna sammanfattning låg sedan till grund 

för den artikelöversikt som presenteras i Bilaga II, Tabell 2. Efter en andra djupare 

genomläsning framkom olika typer av upplevelser efter behandling av cervixcancer. De här 

upplevelserna delades sedan in i olika kategorier: psykisk, fysisk, sexualitet, social och 

sjukvårdsrelaterad. Under analysarbetet användes färgkodning då varje kategori tilldelades en 

färg. Vid genomläsningen markerades de meningar som tillhörde de olika kategorierna med 

tillhörande färg för att lättare kunna urskilja kategorierna i den fortsatta sammanställningen. 

Utifrån en djupare insikt i hur behandlingen av cervixcancer upplevdes kunde nya mer 

specifika kategorier skapas i resultatet med färgkodningen som utgångspunkt. 

 

Resultat 

 

Resultatet belyser kvinnors upplevelser av vardagen, reproduktiv och sexuell hälsa, framtiden 

och sjukvården efter att de behandlats för cervixcancer. 
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Hinder i vardagen 
 

Gemensamt för kvinnor som behandlats för cervixcancer var att de kände sig sjuka i hela 

kroppen och inte bara i genitalierna (Seibæk & Hounsgaard, 2006). En del av kvinnorna 

upplevde att cervixcancern hade förstört deras liv, mycket på grund av att konsekvenserna av 

sjukdomen påverkade deras vardag (Clemmens, Knafl, Lev & McCorkle, 2008). Trötthet var 

ett symtom som upplevdes som mycket besvärligt eftersom det hindrade dem från att 

upprätthålla sitt vanliga liv (Steele & Fitch, 2008). Kvinnor som behandlats med radioterapi 

upplevde sämre fysiskt välbefinnande, sämre fysisk förmåga, fler symtom och en mer negativ 

symtomupplevelse än kvinnor som behandlats med kirurgi (Greimel, Winter, Kapp & Haas, 

2009; Abayomi, Kirwan, Hackett & Bagnall, 2005). Under och efter behandlingen med 

radioterapi hade en majoritet av kvinnorna diarréer och avföringsinkontinens. Diarréerna 

kunde vara kontinuerliga eller alternera med förstoppning. Magsmärtor upplevdes också som 

ett stort problem och de kunde uppkomma som en varningssignal innan diarréerna (Abayomi, 

et al., 2005). Trängningar och inkontinens från tarmar och urinblåsa ansågs vara allvarliga 

symtom eftersom de hade stor inverkan på kvinnornas vardag och livskvalitet (Burns, 

Costello, Ryan-Woolley & Davidson, 2007). Diarreér kunde även påverka kvinnornas 

rollfunktion i hemmet då de upplevde svårigheter att ta hand om sitt hem och vara mamma. 

Många kvinnor upplevde också illamående, aptitlöshet och viktnedgång i samband med 

radioterapi. Viktnedgången kunde härledas till diarréerna och bristande näringsintag. Många 

valde att undvika vissa födoämnen på grund av rädsla för att framkalla diarréer eller 

förstoppning vilket ledde till näringsbrist. Dock märkte en del kvinnor istället av en 

viktuppgång som kunde bero på inaktivitet och tröstätande (Abayomi, et al., 2005). 

 

Kvinnor med cervixcancer upplevde en sämre mental hälsa och mer ångest än kvinnor utan 

cervixcancerhistorik (Korfage, Essink-Bot, Mols, van de Poll-Franse, Kruitwagen, et al., 

2009). Många kvinnor upplevde att fysiska problem hade psykiska, sociala och spirituella 

konsekvenser. De fysiska symtomen kunde leda till socialt tillbakadragande på grund av att 

kvinnorna kände rädsla för att drabbas av symtom som till exempel diarréer och 

urininkontinens i sociala sammanhang. Kvinnorna kände att de ville undvika sociala 

sammankomster då de inte vågade klä sig i attraktiva kläder på grund av de biverkningar 

behandlingen gett (Abayomi, et al., 2005). Hur sjukdomen påverkade vardagen var relaterat 

till graden av symtom (Tornatta, Carpenter, Schiller & Cardenes, 2009). Kvinnor som 

upplevde mer smärta och andra fysiska symtom efter behandling beskrev fler depressiva 

symtom och nedstämdhet. Att inte kunna arbeta på grund av de fysiska symtomen bidrog till 

depression (McCorkle, Tang, Greenwald, Holcombe & Lavery, 2006). Eftersom patienter som 

genomgått radioterapi skildrade en mer negativ symtomupplevelse upplevde de också mer 

depression, mer ångest och mer somatisering (Frumovitz, Sun, Schover, Munsell, Jhingran, et 

al., 2005).  

 

Påverkan på den sexuella hälsan 

 

Många kvinnor kände en rädsla för att ha samlag efter behandlingen då de trodde att risken 

för recidiv ökade med sexuell aktivitet. Rädslan avtog med tiden när smärtan vid samlag 

minskade (Carter, Sonoda, Chi, Raviv, & Abu-Rustum, 2008). I samband med behandlingen 

för cervixcancer upplevde de en förändring av deras kroppsbild, vilket också ökade oron över 

sexuell funktion. En flerårig överlevnad medförde dock en stärkt kroppsuppfattning och en 

minskad oro (Korfage, et al., 2009). De fysiska biverkningarna av behandlingarna kunde ge 
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kvinnorna en känsla av förlust av sexuell identitet som i sin tur påverkade kroppsbilden och 

minskade intresset för sex (Burns, et al., 2007). Den sexuella funktionen upplevdes ha 

förändrats av behandlingarna då vagina kunde kännas trång och kort. Andra symtom var 

vaginal torrhet, smärta i vagina, smärtsamma samlag och minskad sexlust. (Tornatta, et al., 

2009). Fysiska problem som trängningar och inkontinens hade en negativ effekt på sexualitet 

och relationer. Kvinnorna upplevde ett starkt samband mellan fysiska biverkningar och 

sexuell lust (Burns, et al., 2007). 

 

Kvinnor som behandlats med radioterapi upplevde att de hade svårigheter att bli sexuellt 

upphetsade på grund av de fysiska biverkningar som uppstod efter behandling. Vaginal 

lubrikation och orgasm var även svårt att uppnå. Klimakteriesymtom som vallningar och 

vaginal torrhet drabbade kvinnor som behandlats med radioterapi i större utsträckning än 

kvinnor som behandlats med andra metoder. De ökade klimakteriebesvären gav en försämrad 

sexuell funktion (Frumovitz, et al., 2005). Även kvinnor som genomgått kirurgiskt ingrepp 

uttryckte problem med vaginal lubrikation som kunde leda till minskad sexuell njutning och 

lust. Dock upplevdes inte symtomen lika uttalade som för kvinnor som genomgått radioterapi 

(Greenwald & McCorkle, 2008). Patienter som behandlats med kirurgi fick postoperativt 

smärta i underlivet, förlängd menstruation och oregelbundna blödningar (Carter, et al., 2008). 

Inom det första året efter kirurgisk behandling upplevdes en stor förbättring av symtom och 

sexuell funktion (Frumovitz, et al., 2005). 

 

Påverkan på fertilitet 

 

Kvinnor som behandlats för cervixcancer upplevde mer stress över reproduktivitet än kvinnor 

utan cancerhistorik. Infertiliteten skapade stress som kunde leda till en försämring av de  

cancerrelaterade symtomen som till exempel vaginala smärtor. Kvinnorna som blev infertila 

efter en cancerbehandling upplevde känslor som sorg, frustration och ledsamhet över att 

förlora möjligheten att bli gravid (Wenzel, Dogan-Ates, Habbal, Berkowitz, Goldstein, et al., 

2005b). Yngre kvinnor som behandlats med fertilitetssparande behandlingar kunde ändå få 

biverkningar som ledde till infertilitet vilket kunde ge mycket ångest då kvinnans 

förväntningar inte uppfylldes (Carter, et al., 2008). Ett annat bekymmer kvinnorna upplevde 

var att de inte kunde tala öppet om fertilitet (Wenzel, et al., 2005b). Infertilitet och barnlöshet 

kunde leda till att vanliga sociala möten blev svåra att hantera då samtalsämnen som normalt 

var acceptabla blev personliga. Även närståendes frågor angående barnlösheten kunde vara 

mycket påfrestande. Yngre kvinnor uttryckte att cervixcancern var lika negativ som den 

infertilitet som kunde uppkomma av den (Maughan & Clarke, 2001). Kvinnor med 

cervixcancer upplevde ett behov av psykosocial rådgivning innan och efter behandling då den 

kunde leda till oplanerad infertilitet. De kvinnor som behövde mer stöd än andra var de som 

fött ett barn innan sjukdomen men ville ha fler och de som inte fött barn och ville men inte 

kunde (Wenzel, et al., 2005b). Många kvinnor upplevde att omgivningen ansåg att deras 

kvinnlighet påverkades av deras infertilitet. Kvinnorna själva ansåg inte att det fanns ett 

samband mellan fertilitet, kvinnlighet och sexualitet (Seibeak & Hounsgaard, 2006). 

 

Förändrad syn på framtiden 

 

Efter behandling för cervixcancer förväntande sig många kvinnor att de snabbt kunde gå 

tillbaka till sina gamla liv och var oförberedda på de långsiktiga konsekvenserna (Clemmens, 

et. al., 2008). Andra upplevde att sjukdomen hade gett dem en ny uppskattning för livet och 
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en andra chans. Kvinnorna upplevde en förändring av sitt sociala nätverk efter att ha 

behandlats för sjukdomen. En del valde att ta hjälp av personer i sin omgivning för stöd 

medan andra drog sig undan från sociala kontakter. Kontakter upprätthölls med de personer i 

kvinnornas omgivning som gav dem positiv energi och som kunde vara en hjälp till 

återhämtning medan kontakten med de som påverkade dem negativt minskade successivt 

(ibid.). Många upplevde att det var påfrestande att involvera sina närstående i behandlingen 

och dess efterförlopp eftersom de var rädda att skapa rädsla och ångest hos dem. Vissa tyckte 

även att det var skrämmande att möta kvinnor som var sjukare än de själva då det kunde ge en 

inblick i hur framtiden kunde se ut. Andra kvinnor menade dock att mötet med kvinnor i 

samma situation kunde leda till en positiv gemenskap då de kunde dela erfarenheter (Seibæk 

& Hounsgaard, 2006). 

 

Många kvinnor uttryckte att kroppen bara var något som fanns där och kunde tas för givet 

innan de fick diagnosen cervixcancer. Efter diagnosen upplevde kvinnorna att kroppen fick en 

större betydelse och det ansåg också att hälsan var något att värna om (Seibæk & Hounsgaard, 

2006). Några kvinnor upplevde att sjukdomen hade gett dem en möjlighet att utvecklas som 

människa. Sjukdomen ansågs ha en positiv effekt på hälsofrämjande åtgärder och spirituell 

medvetenhet. Emotionella och psykologiska behov samt kärleksliv, familjeplanering och 

ekonomi påverkades dock negativt av att ha drabbats av cervixcancer (Greenwald & 

McCorkle, 2007). I de fall där behandlingen ledde till infertilitet upplevde kvinnorna att 

borttagningen av sjukdomen även ledde till en borttagning av framtiden. I och med det ansågs 

tillfrisknandet som en mycket smärtsam process (Maughan & Clarke, 2001). Oberoende av 

symtom och behandling, upplevde kvinnorna en rädsla inför framtiden. Recidiv och framtida 

prover var källor till rädslan (Wenzel, DeAlba, Habbal, Coffey Klushman, Fairclough, et al., 

2005a).  

 

Upplevelsen av sjukvården 

 

Det kvinnorna önskade skulle prioriteras i behandlingen var att snabbt bli botade (Ekwall, 

Ternestedt, Sorbe, 2003). Under vårdtiden upplevdes även delaktighet och kommunikation 

som centrala komponenter i tillfrisknandet. Delaktighet främjades genom fortlöpande 

information. En god kommunikation med och ett gott stöd från vårdpersonalen upplevdes som 

en central del i att kunna behålla en positiv självbild och känna mer självförtroende. 

Kvinnorna ansåg att kommunikationen gärna fick beröra viktiga ämnen som sjukdom och 

behandling men samtal om vardagliga ting nämndes som minst lika viktigt (ibid.). Kvinnorna 

hade en önskan om att få mer stöd kring oro över recidiv och mortalitet (Wenzel, et al., 

2005b). Stöd från vårdpersonalen med att omvärdera karriärmål och fritidsaktiviteter för att 

höja kvinnornas självförtroende upplevdes även värdefullt (Bartoces, Severson, Rusin, 

Schwartz, Ruterbusch, et al., 2009). 

 

Kvinnor med cervixcancer upplevde att de fick för lite information av sjukvårdspersonalen, 

speciellt angående långtidsbiverkningar (Clemmens, et al., 2008). Behovet av information var 

som störst direkt efter behandlingen (Beesley, Eakin, Steginga, Aitken, Dunn, et al., 2007). 

Mer information gjorde att kvinnorna ansåg att det var lättare att hantera sjukdomen och 

behandlingarna. De uttryckte också att de ville bli sedda som unika individer (Clemmens, et 

al., 2008). Kvinnorna framhöll att individuellt anpassad information angående konsekvenser 

av sjukdom och behandling hjälpte dem att hitta copingstrategier (Greenwald & McCorkle, 

2007). Flera kvinnor upplevde att de blev behandlade utifrån stereotyper och fick för lite 

individanpassad vård (Ekwall, et al., 2003). Det upplevdes även vara värdefullt att ha en 
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person ur vårdpersonalen att prata med. Det gjorde att vården upplevdes som mer 

individanpassad (Steele & Fitch, 2008). Många kvinnor ville att vårdpersonalen skulle fråga 

om de ville ha hjälp med emotionella problem. De ansåg att de behövde hjälp med att prata 

om rädslor och hantering av känslor som rörde sjukdomen. Kvinnorna ansåg att 

vårdpersonalen kunde bistå dem genom att lyssna uppmärksamt, tillåta uttryck av känslor, 

vara ärlig och inge trygghet hos dem utan att ge falskt hopp (Miller, Pittman & Strong, 2003). 

 

Avföring- och urininkontinens var känsliga och tabubelagda samtalsämnen som många 

kvinnor tvekade att söka vård för. Denna typ av pinsamma åkommor kunde leda till 

självmedicinering eller att kvinnorna skapade egna dieter. Många valde att inte söka hjälp för 

sina problem då de inte var medvetna om att det fanns botemedel (Abayomi, et al., 2005). 

Trötthet var också ett ämne som inte diskuterades ofta, trots att många kvinnor upplevde 

trötthets känsla. Orsaken till varför det inte kom på tal var för att det var något kvinnorna 

trodde att de kunde förvänta sig av sjukdomen och som de därför skulle acceptera. Tidiga 

åtgärder för att förhindra trötthet ansågs värdefullt av kvinnorna för att höja livskvaliteten 

(Steele & Fitch, 2008). De flesta kvinnorna hade även många frågor angående sexualitet och 

samlevnad men det var bara i ett fåtal journaler det fanns dokumenterat att samtal kring 

sexualitet hade förekommit (Carter, et al., 2008). Kvinnorna uttryckte att det inte behövde 

vara en läkare som frågade om sexualitet, det viktiga var att någon frågade och lyssnade på 

svaret. Det var även betydelsefullt för kvinnorna att känna att vårdpersonalen hade tillräcklig 

tid för att prata och inte verkade stressade (Ekwall, et al., 2003). Kvinnorna upplevde att ett 

samtal om sexualitet var för lite, det skulle ske vid flera tillfällen (Burns, et al., 2007). Några 

kvinnor uttalade ett behov av att få höra vårdpersonalen bekräfta att det de kände var normalt 

(Steele & Fitch, 2008). 

 

Kvinnor som var involverade i rehabiliteringsarbete beskrev det som en individuell process 

som krävde livsmod, en känsla av egenvärde och viljestyrka. Andra begrepp som upplevdes 

viktiga i rehabiliteringsprocessen var att känna sig kvinnlig och inneha styrkan att ta hand om 

sin egen kropp. Att uppleva ett engagemang i tillvaron gjorde processen mot tillfrisknande 

lättare (Seibeak & Hounsgaard, 2006). 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Sökningar utfördes i databaserna PubMed och Cinahl som fokuserar på omvårdnad. En 

tillfredsställande mängd data uppnåddes efter de första sökningarna och valet gjordes att inte 

söka vidare i fler databaser. Vid flera sökningar återkom samma artiklar vilket kan ses som en 

styrka då sökorden var relevanta. Endast två sökningar utfördes i fritext, resterande byggde på 

MeSH-termer. Fritextsökningarna ansågs vara nödvändiga för att resultatet skulle svara till 

syftet. Att gynekologisk cancer ingick i sökningarna kan anses som en svaghet då syftet var 

att undersöka cervixcancer, alla artiklarna innefattade dock kvinnor med cervixcancer i sina 

studier. Artiklar från Europa, Nordamerika och Australien inkluderades i sökningarna. Valet 

gjordes utifrån tanken att deras sjukvård kan spegla eller liknas vid svenska förhållanden. 

Dock finns en medvetenhet om de kulturella och religiösa skillnaderna. Sex artiklar var 

europeiska och av dem kom en artikel från Sverige, en från Danmark, en från Österrike, en 

från Nederländerna och två från Storbritannien. Elva artiklar kom från USA och en från 
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Australien. En artikel skrevs både i USA och Storbritannien. Mer aktuell forskning från 

Sverige återfanns inte men hade varit önskvärt. Därför är två artiklar från Skandinavien till 

gagn för uppsatsen då kunskapen i första hand är önskvärd att implicera i den svenska 

sjukvården. Liknande upplevelser har dock framkommit i samtliga artiklar. Detta styrker valet 

av att inkludera artiklar skrivna utanför Europa. I den andra sökningen utökades ålderspannet 

då det fanns ett behov av mer information angående mötet mellan sjuksköterskan och 

cervixcancer patienter . De äldre artiklarna valdes in på grund av att de tillförde ny och 

relevant information till resultatet då de berörde mötet mellan sjuksköterskan och kvinnorna. 

Eftersom denna information inte återfanns då sökningar med cervixcancer utfördes användes 

istället gynekologisk cancer som sökord. Trots att sökningarna tillät artiklar mellan 2000-

2009 är endast tre artiklar äldre än 2004, vilket är en styrka då materialet i resultatet bygger på 

aktuell forskning på det valda området. 

 

Ansatsen var induktiv för att få en förutsättningslös bild av upplevelsen. Detta ansågs vara 

den bästa metoden för syftet. Ingen hypotes utformades och vid inläsning var syftet den enda 

begränsningen. Av de 20 artiklarna var endast fyra stycken kvalitativa och två kvalitativa och 

kvantitativa. Då uppsatsen handlar om upplevelsen av att behandlats för cervixcancer hade 

möjligtvis fler kvalitativa artiklar gett en djupare förståelse för kvinnornas känslor. Dock hade 

de kvantitativa artiklarna ett större urval vilket ger utrymme för generalisering på en större 

population. Samma mätinstrument återkom i flera artiklar vilket förenklade en jämförelse 

mellan studierna. Om alla artiklarna hade använt samma mätinstrument hade jämförelsen varit 

ännu enklare och det hade kanske gjort det möjligt att se skillnader mellan länderna.  

 

Resultatdiskussion 

 

Samtliga artiklar granskades med bedömningsmall för kvantitativ och kvalitativ forskning 

(Carlsson & Eiman, 2003). Alla artiklarna granskades individuellt och diskuterades sedan i 

grupp. 14 stycken artiklar hade vetenskaplig kvalitet grad I och sju artiklar hade grad II. De 

artiklar som hade grad II inkluderades för att de tillförde nya infallsvinklar samt ansågs 

tillföra betydelsefullt material angående fysiska biverkningar, reproduktiva besvär och 

omvårdnad. De artiklar som bedömdes till grad II fick en lägre poäng då det inte framgick att 

de hade tagit hänsyn till etiska aspekter, ej analyserat bortfall, haft ett stort bortfall eller hade 

liten andel av kvinnor med cervixcancer i urvalet. Två artiklar använde sig av en 

kontrollgrupp bestående av kvinnor utan cancerhistorik. Jämförelsen med kvinnor utan 

cancerhistorik ger mer tyngd till resultatet då de problem som uppstår skulle kunna relateras 

till cervixcancern och inte till det normala åldrandet eller känslor som kan vara 

förekommande hos alla kvinnor. 

 

I ett flertal artiklar togs inte etiska aspekter upp. Detta borde vara ett självklart övervägande 

vid kontakt med människor som drabbats av en sjukdom i en så intim och privat kroppsdel. 

Bristen på etiska överväganden kan ses som en svaghet. Bortfallet i flera av artiklarna kan 

också anses vara en svaghet på grund av att de kvinnor som kanske mådde sämst lät bli att 

svara för att de inte orkade. Deras upplevelse av att leva med sjukdomen kunde ha varit 

värdefullt för resultatet. 

 

I föreliggande uppsats användes artiklar där några undersökte upplevelsen av att behandlats 

med radioterapi, några undersökte upplevelsen av kirurgisk behandling, några undersökte 

båda behandlingarna och ett fåtal jämförde kirurgi och radioterapi. Eftersom biverkningarna 

skiljer sig åt kan det vara en svaghet att ha kvinnor som behandlats med olika behandlingar i 
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föreliggande uppsats. Då artiklarna lästes förutsättningslöst var detta en insikt som nåddes 

senare i processen. Samtidigt kan det vara en styrka att inkludera båda behandlingarna då det 

kan ge en vidare förståelse av upplevelsen att ha behandlats för cervixcancer.  

 

Resultatet visade att kvinnor som behandlats för cervixcancer får en påverkan på sin vardag 

och sin framtid (Abayomi, et al., 2005). Kvinnorna upplevde att cervixcancern och dess 

behandling påverkade hela kroppen (Seibæk & Hounsgaard, 2006). Detta styrks av Lalos 

(2000) som ansåg att hela kvinnans tillvaro påverkades av att drabbas av gynekologisk cancer. 

Cullberg (2006) menade vidare att sjukdomens påverkan på kroppen kunde leda till psykiska 

följder som påverkade kvinnans upplevelse av sin existens (ibid.). I omvårdnaden bör 

sjuksköterskan ha i åtanke att sjukdomen kan ha en större påverkan på kvinnans liv än bara på 

den kroppsdel som är drabbad. Precis som i all omvårdnad bör kvinnan ses ur ett holistiskt 

perspektiv. Detta betonas av kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SOS, 

2005) som säger att sjuksköterskan i varje omvårdnadssituation ska se individen ur ett 

helhetsperspektiv och därför är det viktigt att beakta såväl fysiska som psykiska behov (ibid.).  

I mötet mellan patient och sjuksköterska ligger fokus ofta på de fysiska problemen men 

resultatet visade (Steele & Fitch, 2008) att många kvinnor efterfrågade mer psykosociala 

åtgärder. Regelbundna samtal med en sjuksköterska rörande psykiskt, socialt och sexuellt 

välbefinnande kunde leda till en förbättrad rollfunktion och bättre sömn (ibid.). Ett klart 

samband mellan psykiskt välbefinnande och ökad självkänsla kunde ses. Psykiska och sociala 

problem ansågs vara större problem i det långa loppet än fysiska problem. (Bartoces, et al, 

2009). Många med cancer levde med återkommande tankar kring sjukdomen vilket till största 

del orsakades av deras rädsla för recidiv (Schroevers, et al., 2006). Samtidigt menar 

Clemmens, et al. (2008) att det är de fysiska symtomen som hindrar kvinnorna i sin vardag. 

Detta styrks av Burns, et al. (2007) som anser att det är fysiska biverkningar som trängningar 

och inkontinens som skapar ett socialt tillbakadragande (ibid.). Då några kvinnor upplevde att 

de fysiska problemen orsakade mest lidande upplevde andra att det var de psykiska problemen 

som var mest besvärande. Att antaga att vissa symtom skulle vara prioriterade i 

rehabiliteringen vore därför inte rätt, då det ena symtomet kan vara en följd av ett annat. 

Sjuksköterskan kan ha större möjlighet att direkt påverka de fysiska symtomen genom att till 

exempel administera läkemedel. Dock ska de psykiska symtomen ha lika hög prioritet.  

 

De kvinnor som hade många fysiska symtom eller allvarliga symtom efter behandling 

upplevde en stor påverkan på sin vardag (Tornatta, et al., 2009; Burns, et al., 2007). Fysiska 

symtom som trötthet (Steele & Fitch, 2008), diarreér, avföringsinkontinens (Abayomi, et al., 

2005) och urininkontinens (Burns, et al., 2007) upplevdes påverka på kvinnornas vardag. 

Symtomen upplevdes påverka kvinnornas rollfunktion och livskvalitet (Abayomi, et al.,2005). 

De fysiska symtomen upplevdes ha inverkan på den mentala hälsan och ledde till depression 

och nedstämdhet (Korfage, et al., 2009; McCorkle, et al., 2006). Kvinnor som behandlats för 

cervixcancer upplevde försämrad livskvalitet och stress. Stressen som behandlingen skapade 

försämrade immunförsvaret (Nelson, Wenzel, Osann, Dogan-Ates, Chantana, et al., 2008; 

Petersen & Quinlivan, 2002). Att kvinnor upplevde psykiska symtom efter behandling skulle 

dels kunna tänkas bero på den traumatiska händelse som drabbat kvinnan, men också på 

grund av de fysiska symtom kvinnorna drabbats av. Enligt McCorkle, et al. (2006) är det 

viktigt att komma ihåg i omvårdnaden av kvinnor med cervixcancer att de även efter 

behandlingen upplevde biverkningar och psykisk påfrestning (ibid.). Upplevelsen av de 

cancerrelaterade symtomen var enligt Schroevers, et al. (2006) som värst de första tre 

månaderna efter diagnosen men fysiska symtom och depressiva besvär upplevdes även flera 

år efter avslutad cancerbehandling (Schroevers, et al., 2006). Därför är det som McCorkle, et 

al. (2006) beskrev, viktigt att symtomlindring fortgår även efter den akuta fasen (ibid.). 



13 

Sjuksköterskan bör vara ett steg före när behandlingen av kvinnorna startar och ha i åtanke 

vilka konsekvenser en behandling kan ge eftersom profylaktisk medicinering enligt Abayomi, 

et al. (2005) hade stor inverkan på livskvaliteten (ibid.). Kvinnorna skulle kunna hjälpas 

genom utformande av en vårdplan tillsammans med en sjuksköterska. Därmed ges kvinnan en 

möjlighet att diskutera sina förväntningar på behandlingen och vården. En standardiserad 

vårdplan kan ligga till grund för en individuell vårdplan då vissa biverkningar kan förväntas 

vid vissa behandlingar. Dock borde alltid kvinnans egna tankar och önskningar beaktas i 

utformandet av vårdplanen för att tillgodose kvinnans autonomi. 

 

Eftersom de drabbade kvinnorna uttryckte att samtal och fortlöpande information främjade                 

delaktighet i vården (Ekwall, et al., 2003) och gjorde det lättare att hantera sjukdom, 

behandling och dess effekter (Clemmens, et al., 2008) borde sådana åtgärder ha en given plats 

i efterförloppet av cervixcancer. Beesley, et al. (2007) menar att behovet av information är 

som störst i anslutning till behandlingen (ibid.). Dock upplevde kvinnorna upp till ett år efter 

sin behandling att det fanns ett behov av kontinuerlig information angående egenvård, 

uppföljning och långtidskonsekvenser av behandlingen (Maher & Denton, 2008). Eftersom 

information kring långtidskonsekvenser är önskvärt bör sjuksköterskan fortfarande ha i åtanke 

att också följa upp kvinnorna senare i efterförloppet av behandlingen och inte bara i direkt 

anslutning till den. Martins (2009) menade att patienter som var nöjda med den information 

de har fått har färre symtom och en bättre hälsa (ibid.), vilket styrks av Rchaidia et al. (2009) 

som menade att välinformerade patienter var lugnare och hade mindre oro (ibid.). Därför 

skulle det vara betydelsefullt att sjuksköterskan arbetar för att kvinnorna ska vara 

välinformerade innan behandlingen av sjukdomen inleds så att biverkningar och 

komplikationer inte kommer som en chock för kvinnorna. På så sätt skulle framtida lidande 

kunna lindras. Dock är det viktigt att tänka på att given information inte alltid är en garanti för 

att kvinnan faktiskt har tagit till sig och förstått den. Att föra en dialog med kvinnan skulle ge 

sjuksköterskan en bättre uppfattning om hur den givna informationen har mottagits. Vid 

uppföljning kan det också vara värdefullt att repetera redan given information, speciellt 

angående långtidskonsekvenser, då mycket information vid ett och samma tillfälle kan få 

kvinnorna att välja bort information de inte anser är viktig för stunden. 

 

Kvinnorna som drabbats av cervixcancer upplevde att deras sexuella funktion hade förändrats 

efter behandlingen vilket kunde bero på både psykiska och fysiska åkommor (Tornatta, et al., 

2009). Därför hade de flesta kvinnorna frågor angående sexualitet men det var bara i ett fåtal 

journaler det fanns anteckningar om att sexualitet hade diskuteras vid återbesök (Carter, et al., 

2008). Det kan tyckas vara beklagligt då Burns, et al. (2007) menar att det är viktigt att 

informera kvinnor med cervixcancer om vilka biverkningar behandlingen kan ha på 

sexualiteten och den sexuella funktionen då det kan ha en stor påverkan på livskvaliteten 

(ibid.). Detta styrks indirekt av Petersen och Quinlivan (2002) som menade att sexualitet 

kunde vara ett känsligt område och att det därför fanns en risk att både vårdpersonalen och 

kvinnorna undvek ämnet vilket kunde leda till ökade sexuella problem för kvinnorna (ibid.). 

Yngre kvinnor kunde behöva mer stöd då de kunde ha fler funderingar rörande 

reproduktivitet. Detta kan vara viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om då 

välinformerade patienter har lättare att hantera sina besvär (Wenzel, et al., 2005b). Då 

sexualitet kan vara ett känsligt ämne för patienter med cervixcancer bör det vara en 

självklarhet för vårdpersonal att tala som sexualitet i samma utsträckning som inkontinens och 

diarré som också är känsliga ämnen. Möjligtvis beror sjukvårdspersonalens tendens att 

undvika ämnet på okunskap. Detta styrks av Stead, Brown, Fallowfield och Selby (2003) som 

har forskat på området och menar att läkare och sjuksköterskor inte samtalade om sexualitet 

med patienter för att det till exempel var ett känsligt ämne, de saknade kunskap inom ämnet, 
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sexualitet var ett tabubelagt område och att de kände att det inte var deras ansvar. Trots att 

samtliga ur vårdpersonalen tyckte att sexualitet skulle diskuteras med patienterna var det få 

som verkligen gjorde det. Flera ansåg att det låg på patientens ansvar att ta upp ämnet då det 

kunde vara genant för patienten om vårdpersonalen frågade (ibid.). Vidare styrks det av 

Burns, et al. (2007) som menade att vårdpersonalen behövde mer utbildning kring sexualitet 

för att kunna hantera frågor som rör detta ämne. Samtidigt menade de dock att svårigheten låg 

i att identifiera de patienter som ville ha information innan behandlingen angående sexualitet 

och de som inte ville det. Trots det behövde alla kvinnorna få chansen att uttrycka om de ville 

ha informationen och vid alla återbesök borde frågan om sexualitet lyftas (ibid.). För att 

vårdpersonal inte ska kringgå tabubelagda ämnen kan de tänkas behöva något verktyg som 

kan vara till nytta för dem för att föra ett ämne på tal. Ett formulär med frågor kring de 

tabubelagda ämnena kan få frågorna att ställas vid alla möten och på ett naturligt sätt. 

 

Sjuksköterskans arbete i rehabiliteringen är att frigöra och använda kvinnornas egna resurser 

och hjälpa dem att hitta styrka inom sig själva. Det är betydelsefullt att komma ihåg att 

kvinnorna, utöver sin sjukdom, har egna resurser som ibland behöver stöd av någon 

professionell för att tas i bruk (Seibæk & Hounsgaard, 2006). Vad som främjar en lyckad 

rehabilitering kan dock vara mycket individuellt. Verktyg som hjälper en kvinna till 

tillfrisknande behöver nödvändigtvis inte vara behjälpligt för en annan. Enligt Steele och 

Fitch (2008) ville flera kvinnor samtala om sin sjukdom med någon i samma situation då de 

lättare kan relatera till varandras upplevelser (ibid.), vilket också styrks av Seibæk och 

Hounsgaard (2006) som mende att mötet med andra patienter skapade en gemenskap och en 

positiv upplevelse. Dock menade andra kvinnor att det kunde upplevas som en belastning då 

mötet kunde innebära att de träffade en kvinna som är sjukare än de själva upplevde sig vara 

(ibid.). Om mötet skulle uppfattas positivt eller negativt berodde på om kvinnan själv fick 

bestämma när det skulle ske. De kvinnor som precis blivit diagnostiserade upplevde att de 

mådde sämre av att träffa en patient med cervixcancer som var sjukare än de själva (Ekwall, 

et al., 2003). Kvinnor som ingick i stödgrupper upplevde mindre ångest och färre depressiva 

symtom än de som inte fick möjligheten att delta. De upplevde även en bättre relation till 

vårdpersonalen och kände sig mer intresserade av att medverka i andra aktiviteter (Petersen & 

Quinlivan, 2002). Då de flesta kvinnor inte upplevde några symtom när de diagnostiserades 

kom sjukdomen som en chock. De kände sig friska i kroppen men deras provsvar visade på en 

sjukdom (Blomberg, et al., 2008a). Det är troligen så att det är först efter behandlingen som 

kvinnorna kände sig sjuka och detta bör sjuksköterskan ha i åtanke vid mötet med kvinnor 

med cervixcancer. Eftersom kvinnorna upplever sjukdomen olika beroende på hur långt 

framskriden sjukdomen är och vilken behandling de genomgått samt vilka effekter den fått 

bör sjuksköterskan beakta detta vid till exempel placering av kvinnorna i patientsalar på en 

vårdavdelning. 

 

Enligt Seibeak och Hounsgaard (2006) kunde närståendes roll för de drabbade kvinnorna 

skilja sig stort. För en del var det självklart att berätta om sin diagnos då de kände att de fick 

ett bra stöd. Däremot fanns det kvinnor som inte alls ville tala med sina närstående om 

sjukdomen då de inte ville belasta någon annan med sina besvär (ibid.). Sjuksköterskan bör 

därför finnas till för såväl de kvinnor med ett bra stöd från sina närstående som för de som 

saknar detta stöd. Där ett bra stöd från närstående finns är det betydelsefullt att sjuksköterskan 

involverar de närstående i vården så att deras stöd om möjligt kan bli ännu bättre. För de 

kvinnor som inte vill berätta om sin sjukdom för sina närstående blir sjuksköterskans 

stöttande roll än viktigare. Seibæk och Hounsgard (2006) belyser även vikten av att ha ett 

välfungerande socialt nätverk som kan stötta och ge kraft (ibid.). Därför skulle det kunna vara 

betydelsefullt att sjuksköterskan uppmuntrar och stödjer kvinnorna till att berätta för sina 
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närstående om sjukdomen. Ett gemensamt informationsmöte med sjuksköterskan, den sjuka 

kvinnan och hennes närstående skulle då kunna vara ett alternativ. Att involvera närstående i 

den utsträckning som är önskvärd av patient och närstående överensstämmer med HSL (SFS 

1982:763) som säger att vård ska ges med omtanke och hänsyn för både individ och 

närstående för att bevara människans värdighet (ibid.).  

 

Enligt Seibæk och Hounsgaard (2006) var kroppen något som innan sjukdomen bara fanns där 

och hälsa var något som togs för givet. Sjukdomen gav dem en ny uppskattning för livet och 

en medvetenhet om den egna kroppen som ledde till en mer hälsofrämjande livsstil (ibid.). 

Samtidigt upplevde kvinnorna att cervixcancern ledde till förlust av sexuell identitet och 

förändrad kroppsbild (Burns, et al., 2007). Enligt Seibæk och Hounsgaard (2006) ska 

rehabiliteringsprocessen innefatta åtgärder som ger kvinnan styrka att ta hand om sin kropp 

och känna sig kvinnlig (ibid.). Greenwald och McCorkle (2007) lyfter fram det faktum att 

kvinnornas livssyn påverkades olika av cancerdiagnosen. De flesta fick en ny positiv syn på 

livet då den hade gett dem en chans att utvecklas som människor. Detta styrks även av 

Seibeak och Hounsgaard (2006) som menade att kvinnorna fått ett nytt sätt att se på livet och 

värdesatte det högre efter sjukdomen (ibid.). Enligt Clemmens, et al. (2008) fanns det däremot 

kvinnor som upplevde att cervixcancern hade förstört deras liv då de inte kunde leva på 

samma sätt som innan diagnos och behandling. Till skillnad från de kvinnor med en positiv 

syn på livet hade de här kvinnorna mer biverkningar så som diarréer och sexuella problem 

efter behandlingen. Det var framför allt kvinnor som inte var förberedda på att biverkningar 

kunde hålla i sig flera år efter behandlingar som uppgav en negativ syn på livet (ibid.). 

Sjuksköterskan har här en möjlighet att hjälpa kvinnan till att få en positiv livssyn genom att 

informera och individanpassa vården samt ta hänsyn till kvinnans önskemål. En ledstjärna i 

arbetet kan vara att våga föra de svåra frågorna på tal angående livet och existentialitet. 

 

Konklusion 

 

Att ha behandlats för cervixcancer var något som drabbade hela människan, såväl fysiskt, 

psykiskt som sexuellt och inte bara genitalierna där sjukdomen hade sitt ursprung. Hur 

efterförloppet av behandlingen upplevdes relaterades till graden av fysiska symtom som i sin 

tur fick psykiska och sociala konsekvenser. Att bli botad var det som prioriterades i 

behandlingen och betydelsefulla delar i vården var en individanpassad vård, delaktighet samt 

en kommunikation där inte tabubelagda ämnen undveks. Kvinnornas syn på framtiden 

förändrades av cervixcancern och de såg på framtiden med rädsla såväl som med en ny 

uppskattning för livet. 

 

Implikation 

 

I utbildningen till legitimerad sjuksköterska bör det värnas om den undervisning som finns om 

gynekologi då den är viktig för att få en helhetsbild av människan. Sjuksköterskeutbildningen 

bör skapa en trygghet i att tala om känsliga och tabubelagda ämnen som sexualitet och 

inkontinens. I mötet med kvinnor med cervixcancer kan sjuksköterskor i stor utsträckning 

använda sig av vårdplaner och checklistor för att inte förbise någon av alla de komplikationer 

som en behandling för cervixcancer kan ge. 
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Omvårdnad bör grundas på evidens och därför är det viktigt att forskningen fortskrider för att 

optimera vården för kvinnor med cervixcancer. Att endast en artikel från Sverige återfanns 

indikerar att ytterligare forskning vore av intresse för att skildra de svenska förhållandena.   

En insikt som framkommit är att det förekommer en brist på forskning om mötet mellan 

sjuksköterskor och kvinnor med cervixcancer. Ytterligare forskning om detta vore därför 

önskvärt.
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Tabell 1 Sökhistorik     

      Bilaga I:1 

Databas Datum Sökord Träffar Lästa 

abstrakt 

Urval I Urval II 

Cinahl  091110  (MM "Cervix Neoplasms") 

AND (MM "Quality of 

life+") Published: 2004-

2009  

18  9  9   7  

Cinahl  091110  (MM "Cervix Neoplasms") 

AND (MM "Survivors+")  

Limits: abstract  

Published: 2004-2009  

13  5  4  1   

Cinahl  091110  (MM "Cervix Neoplasms") 

AND (MH "Life 

Experiences") 

Limits: abstract  

Published: 2004-2009  

3  1  1    1  

PubMed  091110  "Uterine Cervical 

Neoplasms" [MesH Major 

Topic] AND "quality of life" 

[MeSh Major Topic]  

Limits: English, abstract, 

Humans  

Published: 2004-2009  

31  11  7  4  

PubMed  091110  "Uterine Cervical 

Neoplasms" [MeSH] AND 

"life change events" [MeSH]  

Limits: abstract, human, 

English  

Published: 2004-2009  

5  2  2   2  

PubMed  091110  Gynecologic cancer AND 

nurse’s role  

Limits: abstract, human  

Published: 2004-2009  

6  1  1   0  

PubMed 091110 Gynecologic cancer AND 

quality of life 

Limits: abstract, humans 

Published: 2004-2009 

217 8 5 2 

PubMed  091117  "Genital Neoplasms, 

female" [MeSH Major 

Topic] AND "Nursing" 

[MeSH Major Topic]  

Limits: Female, abstract, 

human  

Published: 2000-2009  

48  6  2   2  

 

 

 

 



 

Bilaga I:2   

Databas Datum Sökord Träffar Lästa 

abstrakt 

Urval I Urval II 

PubMed  091117  "Genital Neoplasms, 

female" [MeSh Major 

Topic] AND "Social 

Support" [MeSh Major 

Topic]  

Limits: Female, abstract, 

human  

Published: 2000-2009  

35  4  3   1   



 

Tabell 2 Artikelöversikt         

*= se Bilaga III Tabell 3         Bilaga II:1 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2005  

Storbritannien  

Abayomi, J.,  

Kirwan, J.,  

Hackett, A. & 

Bagnall, G.  

A study to 

investigate 

women's 

experiences of 

radiation enteritis 

following 

radiotherapy for 

cervical cancer.  

Att undersöka hur 

CRE (biverkningar av 

radioterapi) upplevs 

och påverkar 

livskvaliteten hos 10 

patienter med 

cervixcancer.  

Kvalitativ studie.  

10 kvinnor (28-85 år) 

med cervixcancer 

behandlade med 

radioterapi 

intervjuades 

djupgående.  

Majoriteten av 

kvinnorna beskrev 

biverkningar av CRE. 

Vanligaste 

biverkningen var 

diarré. CRE orsakade 

fysiskt, psykiskt och 

socialt lidande. 

Kvinnorna hanterade 

biverkningarna genom 

medicinering, dieter 

och att stanna hemma. 

Många kvinnor sökte 

inte hjälp för att det var 

genant.  

Grad II  

2009  

USA  

Bartoces, M.G., 

Severson, R.K.,  

Rusin, B.A.,  

Schwartz K.L., 

Ruterbusch, 

J.J.  & 

Neale, A.V.  

Quality of life and 

self-esteem of 

long-term 

survivors of 

invasive and 

noninvasive 

cervical cancer  

Att jämföra kvinnor 

som överlevt invasiv 

och non-invasiv 

cervixcancer för att 

fastställa om 

livskvaliteten skiljer 

sig i båda grupperna. 

Samt undersöka om 

det finns ett samband 

mellan livskvalité och 

självförtroende.  

Kvantitativ studie. 145 

kvinnor med 

cervixcancer. 

Strukturerad 

telefonintervju där 

kvinnorna fick besvara 

frågor från följande 

enkäter. 

Mätinstrument: SF-36* 

och RSE*. Invasiv och 

non-invasiv cancer 

jämfördes med 

varandra.  

Det sågs ingen skillnad 

i fysisk och psykisk 

hälsa mellan de två 

grupperna. 

Självförtroende var 

kopplat till psykisk 

hälsa men inte fysisk. 

För att förbättra 

självförtroendet krävs 

åtgärder för att 

förbättra psykisk hälsa.  

Grad I  



 

         Bilaga II:2 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2007  

Australien  

Beesley, V.,  

Eakin, E.,  

Steginga, S.,  

Aitken, J.,  

Dunn, J. & 

Battistutta, D.  

 

Unmet needs of 

gynaecological 

cancer survivors: 

implications for 

developing 

community 

support services.  

Att utröna 

utbredningen av 

otillfredsställda behov 

och utvärdera 

relationen mellan 

behov och 

socioekologiskt status 

hos kvinnor som 

överlevt gynekologisk 

cancer.    

Kvantitativ studie. 802 

kvinnor med 

gynekologisk cancer 

över 18 år deltog och 

fick svara på 

frågeformulär: 

Mätinstrument: SCNS-

SF34* , QGCR* och 

Duke-UNC Functional 

Social Suport*.  

Två grupper av kvinnor 

med gynekologisk 

cancer hade 

otillfredställda behov: 

kvinnor med lymfödem 

och kvinnor som inte 

kunde arbeta på grund 

av sjukdomen.   

Grad I  

2007  

Storbritannien   

Burns, M.,  

Costello, J., 

Ryan-Woolley, 

B. & Davidson, 

S.  

Assessing the 

impact of late 

treatment effects 

in cervical cancer: 

an exploratory 

study of women's 

sexuality.  

Att undersöka 

kvinnors sexualitet 2-

3 år efter behandling 

av cervixcancer.  

Kvalitativ 

fenomenologisk studie. 

Djupgående intervjuer 

med 13 kvinnor, över 

18 år, 2-3 år efter 

behandling av 

cervixcancer.   

Flera år efter 

behandlingen kunde 

fysiska problem 

upplevas som ledde till 

sexuella problem. 

Störst problem gav 

blås- tarmfunktionen.  

Grad I   

2008  

USA  

 

Carter, J.,  

Sonoda, Y.,  

Chi, D.S.,  

Raviv, L. & 

Abu-Rustum, 

N.R.  

Radical 

trachelectomy for 

cervical cancer: 

postoperative 

physical and 

emotional 

adjustment 

concerns.  

Att undersöka 

förekomst av 

emotionella och 

sexuella problem 

relaterade till stenoser 

på cervix för de 

kvinnor som 

behandlats med 

radikal trakelektomi.    

Kvantitativ studie. 30 

kvinnor (20-45 år) 

diagnostiserade med 

cervixcancer stadie I 

följdes upp 3, 6, 12, 18 

och 24 månader efter 

kirurgisk behandling. 

Mätinstrument:FACT*, 

FSFI*, CES-D*.  

Oro efter behandling 

med radikal 

trakelektomi var stor. 

Många var sexuellt 

inaktiva på grund av 

rädsla. Rädslan 

minskade med tiden.  

Grad II  



 

Bilaga II:3 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2008  

USA  

Clemmens, 

D.A.,  

Knafl, K.,  

Lev, E.L. & 

McCorkle, R.  

Cervical cancer: 

patterns of long-

term survival.  

Att beskriva hur 

kvinnor som överlevt 

cervixcancer upplever 

sin livskvalitet och 

faktorer som påverkar 

deras bearbetning.  

Kvalitativ 

innehållsanalytisk 

studie. 19 kvinnor (29-

64 år) diagnostiserade 

7-28 år tidigare med 

cervixcancer. 

Semistrukturerade 

intervjuer som spelades 

in på band.  

Cervixcancer gav ofta 

någon form av 

långtidskomplikation. 

Livskvalitet 

påverkades av 

möjligheten omvärdera 

upplevelsen av 

cancern.  

Grad I  

2003  

Sverige  

Ekwall, E.,  

Ternestedt, B-

M. & Sorbe, B.  

Important aspects 

of health care for 

women with 

gynecologic 

cancer.  

Att beskriva vad som 

var viktigt i mötet med 

hälso- och sjuvården 

för kvinnor  med 

gynekologisk cancer.  

Kvalitativ studie. 14 

kvinnor (33-80 år) med 

gynekologisk cancer. 

Inspelade 

semistrukturerade 

intervjuer som 

transkriberades, 

kodades, 

kategoriserades och 

analyserades.  

Det viktigaste för 

kvinnorna var att bli 

friska så fort som 

möjligt, vilket gjorde 

det nödvändigt för 

vården att vara 

tillgänglig, kompetent 

och koordinerad. För 

att upprätthålla 

kvinnornas självbild 

var stöd och god 

kommunikation viktigt.  

Grad I  



 

Bilaga II:4 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2005  

USA  

Frumovitz, M.,  

Sun, C.C.,  

Schover, L.R.,  

Munsell, M.F.,  

Jhingran, A.,  

Taylor 

Wharton, J., et 

al  

Quality of life and 

sexual functioning 

in cervical cancer 

survivors.  

Att jämföra kvinnor 

som överlevt 

cervixcancer och 

behandlats med 

antingen radikal 

hysterektomi eller 

stålningsterapi. 

Faktorer som 

undersöktes var 

livskvalitet och 

sexuell funktion.  

Kvantitativ studie. 114 

kvinnor under 55 år 

med cervixcancer. 

Hälften behandlade 

med hysterektomi och 

hälften 

strålbehandlade. De två 

grupperna jämfördes 

med en grupp kvinnor 

som inte haft cancer. 

Mätinstrument: SF-

12*,  BSI-18* (GSI), 

Menopausal Survey*, 

A-DAS*, CARES* 

och FSFI*.  

Kvinnor som 

behandlats med 

strålning hade sämre 

livskvalité och 

sexuellfunktion än 

kvinnor som 

behandlats med kirurgi. 

Kvinnor som 

behandlats med 

hysterektomi kan få en 

livskvalitet och sexuell 

funktion som kan 

jämföras med kvinnor 

utan cancer.  

Grad I  

2008  

USA  

Greenwald, 

H.P.  & 

McCorkle, R.  

Sexuality and 

sexual function in 

long-term 

survivors of 

cervical cancer.  

Att undersöka 

sexualitet och sexuell 

funktion hos kvinnor 

som behandlats för 

cervixcancer med 

hysterektomi och 

ooporektomi.  

Kvantitativ studie. 179 

kvinnor (29-69 år) med 

invasiv cervixcancer 6-

29 år efter diagnosen. 

Mätinstrument: MOS-

36*, CES-D* och 

SAQ*.  

Kvinnor som överlevt 

cervixcancer 

behandlade med 

kirurgi har en positiv 

attityd till sexualitet 

och sexuell aktivitet.  

Grad I  



 

Bilaga II:5 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2007  

USA  

Greenwald, 

H.P.  & 

McCorkle, R.  

Remedies and life 

changes among 

invasive cervical 

cancer survivors  

Att se påverkan av 

cervixcancer på en 

grupp med överlevare 

och se vilka egna 

initiativ kvinnan tog 

till sin behandling.  

Kvantitativ studie. 208 

kvinnor som överlevt 

cervixcancer. 

Intervjuer baserade på 

tre skalor. Patienterna 

fick förklara effekten 

sjukdomen har på olika 

områden i livet som 

ekonomi, religion, tro 

osv.  Mätinstrument: 

PTGI*, en lista med 

alternativa  botemedel  

Trots svårigheter som 

uppkommit efter 

cervixcancern fanns 

möjlighet till 

utveckling och 

bearbetning enligt 

kvinnorna. Coping och 

utveckling mildrade 

effekten av 

cervixcancern och dess 

behandlingar. 

 

Grad I  

2009  

Österrike  

Greimel, E.R.,  

Winter, R.,  

Kapp, K.S. & 

Haas, J.  

Quality of life and 

sexual functioning 

after cervical 

cancer treatment: 

a long term 

follow-up study.  

Att undersöka 

påverkan på 

livskvalitet och 

sexuell funktion hos 

kvinnor som överlevt 

cervixcancer och 

genomgått olika 

behandlings metoder.  

Kvantitativ studie. 121 

kvinnor med 

cervixcancer stadie I-

IV. 63 behandlade med 

endast kirurgi, 38 med 

kirurgi och kemoterapi 

och 20 med kirurgi och 

radioterapi. 

Mätinstrument: 

EORTC QLQ-C30*, 

EORTC QLQ-CX24* 

och SAQ*.  

De kvinnor som 

behandlats med 

radioterapi löper större 

risk för nedsatt 

livskvalitet medan de 

som behandlats med 

kirurgi eller 

kemoterapi kan återgå 

till en liknande 

livskvalitet som 

kvinnor utan cancer. 

Den sexuella 

aktiviteten är lägre för 

de som genomgått 

radioterapi men den 

sexuella njutningen är 

densamma mellan 

grupperna.  

Grad I  



 

Bilaga II:6 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2009  

Nederländerna  

Korfage, I.J,  

Essink-Bot, M-

L,  

Mols, F.,  

van de Poll-

Franse, L., 

Kruitwagen, R. 

 & van 

Ballegooijen, 

M.  

Health-related 

quality of life in 

cervical cancer 

surviviors: a 

population-based 

survey  

Att undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos ett 

populationsbaserat 

stickprov hos 

cervixcanceröverlevare 

2-10 år efter 

diagnosen.  

Kvantitativ studie. 291 

kvinnor  (31-88 år) 

med diagnostiserade 2-

10 år tidigare med 

cervixcancer. 

Mätinstrument: SF-

36*, EQ-5D*, STAI-

6*, EORTC-QLQ-

CX24*. Data 

jämfördes med en 

kontrollgrupp ur 

befolkningen med 

kvinnor utan 

cancerhistorik. 

De flesta överlevare 

hanterade sin sjukdom 

bra trots att deras 

mentala hälsa var 

sämre än befolkningen 

i stort. 

Strålningsbehandling 

var kopplat till ökade 

biverkningar. 

 

Grad II  

2001  

Storbrittanien  

Maughan, K. &  

Clarke, C.  

The effect of a 

clinical nurse 

specialist in 

gynaecological 

oncology on 

quality of life and 

sexuality.  

Att undersöka  

psykisk, social och 

sexuell anpassning 

efter en större 

operation i pelvis samt 

effekten av en 

psykosexuell åtgärd av 

en 

specialistsjuksköterska 

i områden som 

livskvalité och sexuell 

funktion. Att förklara 

sjukdomens påverkan 

på kvinnornas liv. 

 

Kvantitativ och 

kvalitativ studie. 36 

kvinnor (median ålder 

50 år) med 

gynekologisk cancer 

som genomgått 

kirurgiskt ingrepp i 

bäckenområdet. RTC-

studie. Kvantitativ: 

Mätinstrument: 

EORTC QLQ C-30* 

och Lasry Sexual 

Functioning Scale*. 

Kvalitativ: 

Ostrukturerade 

intervjuer.  

Åtgärder av en 

specialistsjuksköterska 

hade god effekt på 

livskvaliteten, den 

sexuella funktionen, 

socialfunktion och på 

emotionella faktorer.  

Grad II  



 

 Bilaga II:7 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2006  

USA  

McCorkle, R.,  

Tang, S.T.,  

Greenwald, H., 

Holcombe, 

G. &  

Lavery M.  

Factors related to 

depressive 

symptoms among 

long-term 

survivors of 

cervical cancer.  

Att beskriva 

depressiva symtom 

hos 

cervixcanceröverlevare 

och utreda 

förekomsten av dem.  

Kvantitativ studie. 202 

kvinnor (5-25 år efter 

diagnosen) som 

överlevt cancer 

(median ålder 54 år). 

Mätinstrument: CES-

D*, Charlson 

Comorbidity 

Questionnaire* och 

MOS-36*.  

Depressiva symtom 

förkommer hos en 

subgrupp hos 

cervixcanceröverlevare, 

mest hos de med lägre 

socioekonomisk status, 

de som inte kunde 

arbeta, som upplevt 

förändringar i 

äktenskapet och de 

som hade symtom som 

smärta och diarré.  

Grad I  

2003  

USA  

Miller, B.E.,  

Pittman, B. & 

Strong, C.  

Gynecologic 

cancer patients' 

psychosocial 

needs and their 

views on the 

physicians's role 

in meeting those 

needs.  

Att identifiera de 

psykosociala behoven 

hos de kvinnor 

behandlats för 

gynekologisk cancer 

och vad de anser att 

läkare kan göra för att 

uppfylla de här 

behoven.  

Kvantitativ studie. 95 

patienter med 

gynekologisk cancer 

som behandlats minst 

sex månader innan 

studien. Ett själv-

skattningsformulär 

användes 

innehållandes bland 

annat känslomässiga 

behov, patient-familje-

kommunikation, 

spirituell oro och 

delaktighet i beslut. 

Dessutom användes 

mätinstrument: FACT-

G*.  

Majoriteten vill att 

läkare ska ta en mer 

aktiv roll i uppfyllande 

av psykosociala behov.  

Grad I  



 

Bilaga II:8 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2006  

Danmark  

Seibæk, L.&  

Hounsgaard, L.  

Rehabilitering 

efter operation for 

livmoderhalskreft 

opplevelse af liv 

og helbred.  

Att få en ökad 

kunskap om kvinnor 

som var  

färdigbehandlade för 

cervixcancer och deras 

syn på liv och hälsa 

för att kunna etablera 

hälsofrämjande 

insatser för framtida 

patienter.                

Kvantitativ och 

kvalitativ studie. 

Studie var indelad i tre 

faser. Den första fasen 

som innefattade 299 

kvinnor fokuserade på 

upplevda 

rehabiliteringsproblem 

och mättes med eget 

tillverkat 

frågeformulär. Fas 2 

innefattade 100 

kvinnor och fokuserde 

på kvinnornas 

upplevelse av hälsa 

och sammanhang. 

Mätinstrument: SF-36* 

och OAS*. I den tredje 

fasen genomfördes 

kvalitativa intervjuer 

med 9 kvinnor om 

deras upplevelse av liv 

och hälsa.  

Kvinnor som upplevde 

sig själva 

färdigrehabiliterade 

ansåg att 

självförtroende och 

styrka är viktiga 

faktorer i 

rehabilitering. För att 

förbättra 

rehabiliteringen efter 

cervixcancer bör 

sjuksköterskor utveckla 

en hälsofrämjande 

strategi som tar hänsyn 

till kvinnornas inre och 

yttre resurser.   

Grad I  



 

Bilaga II:9 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2008  

Canada  

Steele, R. & 

Fitch, M.I.  

Supportive care 

needs of women 

with gynecologic 

cancer.  

Att identifiera det 

stödjande 

omvårdnadsbehovet 

för kvinnor med 

gynekologisk cancer 

och fastlägga om de 

ville ha hjälp med de 

identifierade 

behoven.  

Kvantitativ studie. 103 

kvinnor (33-84 år) 

med gynekologisk 

cancer. Mätinstrument: 

SCNS-gyne*. 

 

Det fanns flera behov som 

inte var uppfyllda men att 

behovet blev identifierat 

betydde inte att kvinnorna 

ville ha hjälp med att 

uppfylla det.  

Grad II  

2009  

USA  

Tornatta, 

J.M., 

Carpenter, 

J.S.,  

Schilder, J. & 

Cardenes, 

H.R.  

Representation 

of vaginal 

symptoms in 

cervical cancer 

survivors.  

Att beskriva andelen 

vaginala symtom och 

deras förhållande till 

livskvalitet hos 

överlevare av 

cervixcancer.  

Kvantitativ studie. 26 

kvinnor (medelålder på 

52år) som överlevt 

cervixcancer. 

Mätinstrument: SRQ* 

och FACT-G*. 

Kvinnorna skulle 

identifiera de tre mest 

besvärande symtomen.  

 Livskvaliteten för 

överlevarna var under 

normalt. Symtomen var 

svagt plågsamma eller 

akuta men hade minimal 

effekt på livet. Symtomen 

hade uppkommit av 

behandlingen och 

sjukdomen  

Grad I  



 

Bilaga II:10 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2005  

Canada  

 

Wenzel, L.,  

DeAlba, I.,  

Habbal, R.,  

Coffey 

Kluhsman, B., 

Fairclough, D.,  

Krebs, L., et 

al.   

Quality of life in 

long-term cervical 

cancer survivors.  

Att beskriva de 

upplevelser kvinnor i 

fertil ålder 

(diagnostiserats med 

cervixcancer 5-10 år 

tidigare) har av 

livskvalitet och 

psykosociala följder.    

   

Kvantitativ studie. 51 

kvinnor som överlevt 

cervixcancer, 5-10 år 

tidigare  (17-45 år) vid 

tidpunkten för 

diagnosen jämfördes 

med 50 kvinnor i 

samma ålder utan 

historia av cancer. 

Mätinstrument: SF-

36*, QOL-CS*, IES*, 

GPC*, SAQ*, ISEL*, 

FACT-sp*, COPE* 

samt frågor på en 

Likert skala.  

Psykologiska problem 

och funderingar 

angående 

reproduktivitet 

kvarstod. Kvinnorna 

som upplevde en god 

livskvalitet hade 

mindre cancer-

specifika symtom, mer 

sexuell njutning och ett 

bättre socialt stöd.  

Grad I  

 



 

Bilaga II:11 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2005  

USA och   

Storbritannien   

Wenzel, L., 

Dogan-Ates, 

A., Habbal, A.,  

Berkowitz, R.,  

Goldstein, 

D.P., Bernstein, 

M. et al.   

 Defining and 

measuring 

reproductive 

concerns of 

female cancer 

survivors.  

Att beskriva en rad 

olika reproduktiva 

bekymmer som 

upplevdes av kvinnor 

som överlevt cancer 

och att utreda hur vida 

dessa problem kan 

åtgärdas.  

Kvantitativ studie. I 

studien ingick 51 

kvinnor med 

cervixcancer, 69 

kvinnor med lymfom 

och 111 trofoblastiska 

tumörer samt en 

kontroll grupp med 

148 kvinnor. 

Mätinstrument: MOS, 

SF-36, QOL-CS, IES, 

ISEL, GPC och COPE. 

Infertilitet och 

reproduktiva problem 

mättes med hjälp av 

frågor om hur många 

barn de hade före och 

efter cancern, hur 

gärna de ville ha barn 

före och efter cancern 

etc.  

De kvinnor som ville 

bli gravida efter 

behandling men inte 

kunde hade mer 

reproduktiva 

bekymmer än de andra 

kvinnorna.   

Grad II  



 

 

Tabell 3 Mätinstrumentsöversikt     

Bilaga III:1  

Mätinstrument Variabel 

A-DAS (The Abbreviated Dyadic 

Adjustment Scale) 

Mäter hur behandling påverkar sociala relationer för 

kvinnor som har ett förhållande eller varit i ett  

seriöst förhållande de senaste sex månaderna 

BSI-18 (Brief Symptom Index-18)  Mäter somatisering, depression och oro och 

innehåller även GSI (Global Severity Index) som 

summerar total nivå av psykologiska besvär 

COPE (Coping Orientations to 

Problems Experienced Scale) 

Mäter copingstrategier 

CARES (The Cancer Rehabilitation 

Evaluation System) 

Mäter hur behandling påverkar sociala relationer för 

kvinnor som är singlar och deras bekvämlighet i 

dejting 

CES-D (The Center for 

Epidemiological Studies- Depression 

Scale) 

Mäter depressiva symtom 

Charlson Comorbidity Questionnaire  Mäter sjukdomsrelaterade variabler som 

sjukdomsstatus, vilket stadium i sjukdomen kvinnan 

har vid diagnos samt cancerrelaterade behandlingar 

The Duke-UNC Functional Social 

Support Questionnaire  

Mäter socialt stöd 

EORTC QLQ-C30 (The European 

Organization for Research and 

Treatment of Cancer Quality of Life 

Questionnaire) 

Mäter livskvalitet med hjälp av fem funktionsskalor 

(fysisk, rollfunktion, psykisk, känslomässig och 

kognitiv). 

EORTC-QLQ-CX24 (The Cervical 

cancer-specific Quality of Life module 

of the European Organization for 

Research and Treatment of Cancer)  

Mäter sjukdomsspecifik hälsorelaterad livskvalitet 

med avseende på symtomupplevelse, kroppsbild 

och sexuell funktion  

EQ-5D (EuroQol classification)  Används för att utvärdera hälsa med avseende på 

rörlighet, egenvård, vanliga aktiviteter, smärta och 

depression 

FACT (The Functional Assessment of 

Cancer Therapy)  

Mäter livskvalitet. 

FACT-G, version 4 (The Functional 

Assessment of Cancer Therapy- 

General)  

Mäter livskvalitet relaterat till bland annat psykiskt, 

socialt och känslomässigt välbefinnande.  



 

 

BilagaIII:2 

Mätinstrument Variabel 

FACT-G (The Functional Assessment 

of Cancer Therapy- General) 

Mäter livskvalitet 

FACT-sp (The Functional Assessment 

of Cancer Therapy- Spirituality Scale)  

Mäter spirituellt välbefinnande 

FSFI (The Female Sexual Functioning 

Index)  

Mäter sexuell funktion 

GPC (Gynecologic Problems 

Checklist)  

Identifierar gynekologiska besvär bland annat kring 

den sexuella funktionen. 

IES (The Impact of Event Scale)  Mäter cancerrelaterade psykiska besvär 

ISEL (The Interpersonal Support 

Evaluation List)  

Mäter socialt stöd 

Lasry Sexual Functioning Scale  Mäter cancersjukdomens påverkan på den sexuella 

funktionen. 

Menopausal Survey  Mäter klimakteriebesvär  

MOS (The Medical Outcomes Study)  Mäter generell livskvalitet 

MOS-36 (The Medical Outcomes 

Study 36 Item Short-Form Health 

Survey)  

Mäter fysisk och mental hälsa samt graden av 

begränsningar i aktivitet  

OAS   Mäter fysisk funktion, psykiskt tillstånd och sociala 

interaktioner  

PTGI (The Posttraumatic Growth 

Inventory)  

Mäter förändringar i livet och vilken betydelse de 

har för individen  

QGCR (The Queensland 

Gynaecological Cancer Registry)  

Mäter diagnos och behandlingsvariabler 

QOL-CS (The Quality of Life-Cancer 

Survivors)  

Mäter cancerrelaterad livskvalitet 

RSE (Rosenberg Self-esteem Scale)  Mäter självrespekt och självacceptans 

SF-12 (12 Item Short Form Health 

Survey)  

Mäter fysisk och psykisk hälsa 

SF-36 (36 Item Short Form Health 

Survey)  

Mäter fysisk och psykisk hälsa 

SAQ (The Sexual Activity 

Questionnaire)  

Undersöker sexuell funktion avseende aktivitet, lust 

och obehag. 

SCNS-SF34 (The Supportive Care 

Needs Survey Short Form)  

Mäter behovet av stöd hos patienter med cancer 



 

 

Bilaga III:3 

Mätinstrument Variabel 

SCNS-gyne (The Supportive Care 

Needs Survey-gyne) (en reviderad 

version av SCNS))  

Mäter behovet av stöd hos patienter med 

gynekologisk cancer 

SRQ (Symptom Representation 

Questionnaire)  

Identifierar symtom och hur de hanteras  

STAI-6 (The State-Trait Anxiety 

Inventory- 6 Item)  

Mäter ångest 

 

 


