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Sammanfattning  

Bakgrund: Livmoderhalscancer är en gynekologisk sjukdom som till 98% 

orsakas av humant papillomvirus (HPV). I Sverige drabbas ca 550 kvinnor av 

sjukdomen varje år. HPV kan till en början orsaka cellförändringar som i sin tur 

kan leda till cancer om dem inte upptäcks i tid. De vanligaste 

behandlingsformerna vid livmoderhalscancer är cytostatikabehandling, kirurgi 

och strålbehandling. Det är vanligt att det uppkommer komplikationer relaterat till 

cancerbehandlingen som orsakar stora konsekvenser för kvinnan som drabbas. 

Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med komplikationer 

relaterat till livmoderhalscancer. Metod: En kvalitativ litteraturstudie. 

Datainsamlingen genomfördes i två olika databaser; Cinahl Complete och 

PubMed. Nio artiklar valdes ut och analyserades sedan med hjälp av Fribergs 

femstegsmetod. Resultat: I resultatet framkom kvinnors upplevelser av 

komplikationer relaterat till livmoderhalscancer. Tre huvudkategorier 

analyserades fram och presenterades; fysiologiska förändringar under och efter 

behandling, förändrad sexualitet och närståendes roll vid livmoderhalscancer.  

Slutsats: Att behandlas för livmoderhalscancer resulterade i en förändrad vardag 

för kvinnorna. Det är viktigt att sjukvårdspersonal är medvetna om varje specifik 

persons situation och har i uppgift att lindra lidande och att se personen ur ett 

holistiskt synsätt. Resultatet av denna litteraturstudie kan vara till nytta för 

sjuksköterskor i deras hälsofrämjande omvårdnadsarbete och även för att förstå 

kvinnornas upplevelser av att leva med komplikationer relaterat till 

livmoderhalscancer. 
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Abstract  

Background: Cervical cancer is a gynecological disease that is 98% caused by 

human papillomavirus (HPV). In Sweden, approximately 550 women are affected 

by the disease each year. HPV can initially cause cell changes which in turn can 

lead to cancer if not detected in time. The most common forms of treatment for 

cervical cancer are chemotherapy, surgery and radiotherapy. It is common for 

complications to arise related to cancer treatment that cause major consequences 

for the woman who is affected. Purpose: The purpose was to illuminate women's 

experiences of living with complications related to cervical cancer. Method: A 

qualitative literature study. The data collection is carried out in two different 

databases, nine articles were selected and then analyzed using Friberg's five-step 

method. Results: The results revealed women's experiences of complications 

related to cervical cancer. Three main categories were created and presented; 

physiological changes during and after treatment, changed sexuality and the role 

of relatives in cervical cancer. Conclusion: Being treated for cervical cancer 

changes the everyday life for women. It is important that the health care staff is 

aware of each specific person's situation and has the task of alleviating suffering 

and seeing the person from a holistic point of view. The results of this literature 

study can be useful for nurses in their health-promoting nursing work and also for 

understanding the women's experiences of living with complications related to 

cervical cancer. 
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Inledning 
Livmoderhalscancer är en sjukdom som kommer smygandes och ger oftast få eller 

inga symtom alls. Idag är det humant papillomvirus (HPV) som orsakar 98 

procent av alla fall av livmoderhalscancer. Medelåldern för kvinnor som drabbas 

av sjukdomen är 55 år och en fjärdedel är yngre än 40 år. Idag drabbas cirka 550 

kvinnor av livmoderhalscancer i Sverige och varje år dör cirka 150 kvinnor till 

följd av sjukdomen. För att förebygga livmoderhalscancer erbjuds vaccin mot 

HPV till barn som går i årskurs fem, även till kvinnor som inte vaccinerats som 

barn. Cellprovtagning erbjuds till kvinnor från 23 års ålder 

(Folkhälsomyndigheten, 2022). Vanliga komplikationer vid livmoderhalscancer är 

en ökad trötthet och kraftlöshet, oro kring sexualiteten och en förändrad aptit. Det 

är viktigt att sjuksköterskan informerar kvinnan om vanligt förekommande 

komplikationer redan vid sjukdomsbeskedet. Trots att antalet insjuknande kvinnor 

de senaste årtionden har fördubblats, är livmoderhalscancer en cancerform som 

inte uppmärksammas lika mycket jämfört med andra cancerformer 

(Cancerfonden, 2020). Då kvinnan och hennes närstående påverkas av 

komplikationer relaterat till livmoderhalscancer är det dels viktigt som 

vårdpersonal att upplysa om eventuella komplikationer som kan uppstå. Det är 

även viktigt att sjuksköterskan är nyfiken för hur både patienter och närstående 

upplever situationen. 

Bakgrund 

Upptäckten av cellförändringar - cancer? 

Nästintill all livmoderhalscancer orsakas av HPV.  Detta virus upptäcks genom 

gynekologisk cellprovtagning eller självtest för HPV. I Sverige erbjuds kvinnor 

från 23 års åldern cellprovtagning för att tidigt upptäcka cellförändringar 

(Cancerfonden, 2020). Enligt Georgsson och Stenström Bohlin (2016) är HPV 

infektion sexuellt överförbart, viruset är cancerogena och orsakar från början en 

inflammation och eventuella cellförändringar på livmoderhalsen. Förändringar 

behöver inte betyda att kvinnan har cancer. Det finns olika grader av 
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cellförändringar lätta eller höggradiga. Har kvinnan lätta cellförändringar läker det 

oftast ut av sig själv medan höggradiga cellförändringar kan behöva behandlas. 

Om cellförändringarna visar på livmoderhalscancer behövs en större gynekologisk 

undersökning för att ta reda på hur omfattande cancern är (Pecorelli et al., 1999). 

När kvinnor får tillbaka provsvaret av undersökningen som tyder på 

cellförändringar kan ofta missförstånd uppstå gällande graden av 

cellförändringarna och dess betydelse för framtiden. Kvinnor stressar oftast upp 

sig då cellförändringar kan missuppfattas och tolkas som cancer, vilket kan leda 

till oro. Efter svar från läkaren gällande vilken grad av cellförändringar som 

kvinnan har uppstår oftast en tydligare klarhet kring situationen (Swancutt et al., 

2011). 

Symtom och olika behandlingsformer vid livmoderhalscancer  

Georgsson och Stenström Bohlin (2016) menar att obehandlade cellförändringar 

kan utvecklas till cancer, dock läker oftast cellförändringarna ut spontant. Tidiga 

cellförändringar ger oftast inga symtom, däremot höggradiga cellförändringar ger 

symtom i form av blödningar, kontaktblödningar och flytningar. Har 

cellförändringarna blivit mer omfattande kan kvinnan uppleva diffusa buksmärtor. 

Enligt Peters et al. (2000) finns det olika sorters behandling gällande 

livmoderhalscancer, vilken behandling som ges beror på vilket stadium 

cellförändringarna är i. Cellförändringar som skulle kunna utvecklas till cancer 

eller som är i ett tidigt stadium av cancer opereras bort genom en konisering där 

yttersta millimetrarna av livmodertappen tas bort. Även en skrapning av 

livmoderhalsen eller hela livmodern samt eventuellt lymfkörtlar i lilla bäckenet 

kan utföras. I ett sent höggradigt stadie av cancerförändringar behandlas cancern 

med radiokemoterapi vilket innebär strålbehandling i samband med cytostatika. 

De olika behandlingarna syftar till att bota, minska sjukdomens utsträckning eller 

minska risken för att sjukdomen kommer tillbaka. 

Komplikationer relaterat till livmoderhalscancer 

Komplikationer som kan uppkomma i samband med behandling av cellgifter är 

håravfall, illamående, kräkningar, diarré och aptitlöshet. Andra komplikationer 

som kan uppstå vid livmoderhalscancer är sexuella problem samt psykiska och 
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neurologiska symtom som ångest, oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter 

(Georgsson & Stenström Bohlin, 2016). Enligt Bae och Park (2016) är en av de 

vanliga komplikationerna påverkan på sexualiteten. Det kan både handla om 

minskad lust till följd av fysiska förändringar såsom smärta, blödningar och en 

förändrad anatomi. Rob et al. (2012) menar på att blödningar kan uppkomma i 

samband med samlag och kan urarta sig i form av oregelbundna 

mellanblödningar. En minskad sexuell funktion kan även handla om en försämrad 

fertilitet efter cancerbehandling. Faktorer som kan påverka den sexuella 

funktionen kan vara relationen till partnern, familjesituation, ålder och självkänsla 

hos kvinnan (Bae & Park, 2016). En minskad sexuell aktivitet kan innebära sorg, 

besvikelse och frustration hos partnern. Att kunna visa intimitet och känslor 

gentemot sin partner är en viktig faktor i en fungerande relation (Degerfält et al., 

2008). Enligt Considine et al. (2009) är det därför av stor vikt att sjuksköterskan 

har en betydande roll för patientens välbefinnande relaterat till komplikationer, 

både under och efter avslutad behandling. Det är även viktigt att sjuksköterskan 

stöttar den drabbade kvinnan i en eventuellt lidande process.   

Eriksson (1994) menar att lidande är en del av individens liv som innebär en 

ständig kamp mellan de positiva och negativa tillstånden i livet. Erikssons teori 

grundar sig i en andlig mening. De två typer i lidande teorin som kopplas till 

arbetet är livslidande och sjukdomslidande. Livslidande beskrivs som ett holistiskt 

synsätt på personens liv och situation. Det är kopplat till personens individuella 

liv som människa, även kopplat till att leva bland andra människor. Det kan anses 

som ett fråntagande av något i personens liv. Sjukdomslidandet är ett lidande som 

Eriksson menar kan uppkomma i relation till sjukdom och behandling. Vilket kan 

innebära en smärta hos personen men det kan också innebära ett själsligt och 

andligt lidande (Eriksson, 1994). I samband med ett cancerbesked kan det uppstå 

lidande, när en person drabbas av sjukdom kan det bli påtagligt redan från 

sjukdomsdebuten. Lidandet kan i sin tur vara något som följer med personen hela 

livet ut. En trygg relation till ansvarig sjuksköterska kan generera till en känsla av 

mer närvaro, att sjuksköterskan är stödjande i situationen och lyssnar på personen. 

(Sægrov och Halding, 2004). 
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Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 

Enligt Georgsson och Stenström Bohlin (2016); Considine et al. (2009) kan 

komplikationerna ha en negativ påverkan på kvinnans livskvalitet. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskan är öppen och informativ kring dessa aspekter både 

innan, under och efter behandling. Det är extra viktigt med information från 

sjuksköterskan kring vilka fertilitetsbevarande möjligheter det finns innan 

behandling påbörjas om kvinnan är i en fertil ålder. Det är viktigt att kvinnan är 

tillräckligt informerad och känner en trygghet med gott stöd i vårdandet. 

Sjuksköterskan ska ha ett gott bemötande och vara lyhörd gentemot kvinnan. 

Enligt Carlsson (2016) bör kvinnan ha en stående kontakt med en 

kontaktsjuksköterska som ser patienten utifrån ett helhetsperspektiv. 

Sjuksköterskan har i uppgift att följa upp kvinnan redan från misstanke om 

cancer. Från när kvinnan får en diagnos och fram till utskrivning ska 

sjuksköterskan finnas med som ett medicinskt stöd samt följa upp kvinnan 

postoperativt tills avslutad behandling. Även närstående har en viktig roll i att 

stötta kvinnan genom sjukdomsförloppet. Sjuksköterskan ska också ha en nära 

kontakt med närstående för att hjälpa dem genom den förändrade vardagen.  

Närståendes roll och det sociala livet  

Enligt Georgsson och Stenström Bohlin (2016) är det viktigt att det finns ett gott 

samarbete mellan sjuksköterskan, vårdtagaren, närstående och övriga professioner 

för att kunna uppnå en personcentrerad omvårdnad. Enligt Cancerfonden (u.å.) 

innebär ett cancerbesked en stor omställning för kvinnan och hennes närstående. 

Omställningen är svår att ta in och att förstå vad som verkligen hänt. För både 

vårdtagare och närstående kan situationen kännas mycket ensam och kaotisk. Det 

är många tankar och frågor som kommer dyka upp hos kvinnan “hur kommer 

detta bli?, “kommer jag dö?” och “hur kommer min familj att drabbas?”. Även 

hos de närstående uppstår frågetecken som “hur kommer hon att må?”, “kommer 

hon må bra igen?” och “hur kan jag hjälpa till?”. Det uppkommer också 

funderingar från de närstående om de kommer kunna vara ett tillräckligt stöd för 

den drabbade. Närstående som finns vid den drabbades sida kan stödja genom att 

lyssna, diskutera, visa omtanke och vara öppen om egna tankar och funderingar. 

Det uppkommer en stark oro kring framtiden och en ständig rädsla för hur det 
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kommer att gå. Georgsson & Stenström Bohlin (2016) menar att sjuksköterskan 

måste vara ett stöd för den drabbade och hennes närstående. Ett cancerbesked 

väcker många känslor och farhågor. Hos unga kvinnor kan det uppkomma många 

funderingar gällande deras fertilitet och reproduktion. Sjuksköterskor upplever att 

det ofta uppkommer en oro hos kvinnan kring hur det ska gå med familjen och en 

stark rädsla om barn finns med i bilden.  

Eftersom livmoderhalscancer är en vanligt förekommande cancerform som 

innebär mycket lidande och efterkommande komplikationer hos kvinnor som 

drabbas är det av vikt att kunskapen ökar hos sjukvårdspersonal. Mer kunskap 

kring ämnet kan bidra till en bättre förståelse om kvinnans livssituation. Ökad 

kunskap och förståelse kring sjukdomstillståndet och dess komplikationer kan 

leda till att närstående och vårdtagare få bättre hjälp och stöd. 

Syfte 
Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med komplikationer relaterat 

till livmoderhalscancer. 

Metod 

Design 

En allmän litteraturstudie baserat på kvalitativa vetenskapliga artiklar 

genomfördes. Enligt Segesten (2017) innebär en litteraturstudie att författarna 

gjort en sammanfattning av redan existerande vetenskaplig litteratur i form av 

forskningsartiklar relaterat till valt fenomen. En litteraturstudie beskrivs även som 

en metod där befintlig forskning sammanfattas för att sedan kunna sätta 

forskningen i ett sammanhang. För att skapa en djupare förståelse av kvinnors 

upplevelser av att leva med komplikationer relaterat till livmoderhalscancer 

användes kvalitativa studier (Polit & Beck, 2016). 

Sökvägar och urval 

Pilotsökningen genomfördes i databaserna Cinahl Complete och PubMed för att 

undersöka hur mycket vetenskap det fanns om det valda syftet. Utifrån syftet 

identifierades centrala begrepp som skapade sökblocken; upplevelser, 
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komplikationer och livmoderhalscancer. Därefter hittades synonymer till de valda 

ämnesorden som översattes till engelska. Inklusionskriterierna var kvinnor som 

har eller har haft livmoderhalscancer samt drabbats av komplikationer under 

och/eller efter sjukdomstillståndet.  

Enligt Östlundh (2017) genomförs en pilotsökning för att få fram tillräckligt med 

bakgrundsinformation. Detta för att sedan gå över till den egentliga 

informationssökningen som strävade efter att få fram det slutgiltiga urvalet av 

vetenskapliga artiklar som hämtades från omvårdnads databaserna inom 

ämnesområdet (bilaga 1). För att få fram synonymer till ämnesorden användes 

hemsidan MeSH.se i sökningen med PubMed medan i Cinahl användes föreslagna 

ämnesord. För att sökningen inte skulle bli för stor och oöverskådlig användes 

ämnesord för att precisera som ledde till ett bättre sökresultat. I Cinahl sökningen 

användes trunkering (*) som syftade till att få fram ordets alla böjningsformer. 

Boolesk söklogik användes med OR och AND för att kunna kombinera ihop en 

bra sökning. AND användes för att koppla ihop tre söktermer i slutet av sökningen 

och OR användes för att få träffar på någon av eller båda söktermerna under hela 

sökningen (Östlundh, 2017). Avgränsningsfunktionerna som sedan användes var 

engelskspråkig, peer-reviewed och publikationsår 01/01/12- 30/11/22. I PubMed 

användes avgränsningsfunktionen engelskspråkig.  Enligt Östlundh (2017) 

används avgränsningsfunktioner för att underlätta urvalet av artiklar genom att få 

hjälp med att sortera bort artiklar som inte var relevanta till det valda ämnet.  

Efter den sammansatta sökningen i Cinahl blev det en träfflista på 478 artiklar där 

alla titlar lästes. Efter att ha läst titlarna på artiklarna kunde 352 artiklar sorteras 

bort. Resterande 126 artiklar granskades genom att abstrakt översattes till svenska 

och lästes för att kunna avgöra om artikeln var relevant och svarade på det valda 

syftet. Efter detta kunde ytterligare 119 artiklar sorteras bort vilket resulterade i 

sju relevanta artiklar som användes i resultatet. I PubMed resulterade det i en 

träfflista på 205 artiklar, efter att ha läst titlarna kunde 132 artiklar sorteras bort. 

För att kunna avgöra om artikeln var relevant och svarade på syftet granskades 73 

artiklar genom att abstrakt översattes till svenska och sedan lästes igenom. Fem 
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artiklar matchade vårt syfte varav tre artiklar var dubbletter. Nio artiklar användes 

totalt i resultatet. 

Granskning och analys 

Analysmetoden som användes var Fribergs (2017) femstegsmetod. Första steget i 

metoden var att författarna läste igenom resultatdelen flertalet gånger i de valda 

artiklarna för att få en uppfattning om vad de handlade om. Artiklarna översattes 

från engelska till svenska för en ökad förståelse. I det andra steget identifierades 

kategorierna i varje enskild artikels resultat och citaten i varje artikel lästes 

igenom för att finna värdefull information. Sedan granskade författarna artiklarna 

med hjälp av HKR:s granskningsmall (Blomqvist et al., 2016) och med hjälp av 

artikelöversikt (bilaga 2). Granskningen genomfördes för att författarna skulle få 

en överskådlig bild av artiklarnas innehåll. Tredje steget innebar att det 

genomfördes en sammansättning av varje artikels resultat genom att färgkoda de 

olika artiklarna, färgkodningen genomfördes för att få översikt över materialet. I 

fjärde steget kunde likheter och skillnader identifieras, som sedan i de femte 

steget utformade huvudkategorier utifrån de fynd som identifierats i resultatet. Det 

skapades underkategorier där resultatet och citaten skrevs fram på ett så tydligt 

och läsbart sätt som möjligt. Resultatet lästes därefter igenom av författarna, 

studenter, handledare och examinator. 

Etiska överväganden 

Förförståelsen skrevs innan studien påbörjades vilket gjorde att författarna blev 

medvetna om egna tankar och fördomar vilket minskade risken för att få in egna 

värderingar i resultatet. Författarna stävade efter att forskningsetiska 

överväganden skulle finnas beskrivna i samtliga artiklar. Även att deltagarna 

skulle ha fyllt i ett skriftligt samtycke och att studierna skulle vara etiskt 

godkända. Enligt Sandman och Kjellström (2018) innebär forskningsetik att 

författarna reflekterar över alla delar som framförts i studien och för vem 

forskningen är värdefull för. 
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Förförståelse 

Vår uppfattning är att kvinnor som drabbats av livmoderhalscancer upplever att 

komplikationer inte diskuteras tillräckligt och hur det kan påverka deras framtida 

fysiska och psykiska välmående. Vi tror att det finns många olika komplikationer 

relaterat till livmoderhalscancer som kvinnor kan uppleva problematiskt. Vår 

uppfattning är att en av de större komplikationerna som kvinnan upplever är 

sexualiteten och därav en förändrad relation till sin partner. Vi tror även att många 

kvinnor upplever en rädsla och oro över att få en försämrad fertilitet vilket skulle 

kunna leda till barnlöshet. Vi tror även att kvinnor som blivit fria från sin sjukdom 

upplever att uppföljningen efteråt inte är prioriterad. 

Resultat 
För att belysa kvinnors upplevelse av komplikationer relaterat till 

livmoderhalscancer analyserades vetenskapliga artiklar vilket resulterade i tre 

huvudkategorier och fem underkategorier (tabell 1). 

Tabell 1; Redovisning av huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier Underkategorier 

 
Fysiologiska förändringar under och 

efter behandling 

Att leva med fysiska komplikationer  
 
Förändrad kroppsuppfattning och den 

kvinnliga identiteten  

 

Förändrad sexualitet   

Infertilitet och sexuell dysfunktion 
 
Känsla av skam och en oro för återfall  
 
Rädslan över att bli lämnad  

 
Att inte räcka till   

 
—------------------------ 
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Fysiologiska förändringar under och efter 
behandling 

Att leva med fysiska komplikationer 

Kvinnor som har eller har haft livmoderhalscancer upplevde fysiska 

hälsorelaterade problem. Fysiologiska upplevda komplikationer var illamående, 

trötthet, huvudvärk, kräkningar och diarré (Christiansen et al., 2022; Kebede & 

Kebede, 2017; Vermeer et al., 2016). Kvinnorna upplevde en brist på energi som 

påverkade att deras dagliga aktiviteter utmanades då förminskad fysisk styrka och 

kapacitet var en vanligt förekommande komplikation (Christiansen et al., 2022; Ji 

et al., 2020). Illamåendet resulterade ofta i en minskad aptit vilket ledde till 

viktnedgång (Christiansen et al., 2022; Hobenu & Naab, 2020). Kvinnorna 

isolerade sig och avstod från att delta i olika sociala sammanhang relaterat till att 

de aldrig visste när de exempelvis behövde uppsöka en toalett (Christiansen et al., 

2022).  

“I have nausea, and my stomach explodes with both diarrhea and constipation, and 

I do not ever know when; it’s unpredictable” (Christiansen et al., 2022, s.16). 

 

Kvinnorna upplevde en försämrad kroppsuppfattning och ett bristande 

självförtroende till följd av komplikationer som håravfall, hudpigmentering och 

lymfödem efter cancerbehandling (Ji et al., 2020; Kebede & Kebede, 2017; 

Vermeer et al., 2016). Däremot upplevde en del kvinnor som genomgick 

kemoterapi att deras självkänsla inte påverkades. Detta då deras behandling inte 

resulterade i något håravfall eller påverkade deras kroppsliga utseende, trots att de 

upplevde en mental och fysisk förändring (Christiansen et al., 2022). Flertalet 

kvinnor upplevde en försämrad sömnkvalitet på grund av smärta, oro och ångest 

(Hobenu & Naab, 2020; Ji et al., 2020).  

 

“I was not able to sleep because throughout the night I will be in severe pain. It 

was continuous and was more severe at night” (Hobenu & Naab., 2020, s.7). 
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Förändrad kroppsuppfattning och den kvinnliga identiteten  

De fysiska komplikationerna tillförde att många kvinnor upplevde en negativ 

kroppsbild och en känsla av osäkerhet (Hobenu & Naab, 2020; Vermeer et al., 

2016). Kvinnorna hade en förhoppning om att kroppen skulle återgå till det normala 

efter avslutad behandling då komplikationerna resulterade i fysiologiska 

förändringar som gjorde att kvinnorna inte kände igen sig själva. Den viktigaste 

aspekten för kvinnorna var dock att de överlevde cancern (Christiansen et al., 2022). 

Vissa kvinnor upplevde att det psykiska obehaget förbättrades efter avslutad 

behandling men de negativa känslorna kvarstod (Ji et al., 2020).  

“Maybe I can see it separately from all the medical things that have happened, but 

I cannot disentangle it from the impact on my femininity” (Vermeer et al., 2016, 

s.1682).   

 

Kvinnorna upplevde en rädsla över att förlora sin kvinnliga identitet i samband med 

komplikationerna vid livmoderhalscancer (Aydin & Yesiltepe, 2016; Vermeer et 

al., 2016). I studierna Afiyanti & Milanti (2012); Aydin & Yesiltepe (2016) 

upplevde flertalet kvinnor att sjukdomen bidragit till en minskad kvinnlighet. Till 

följd av en förändrad kroppsuppfattning reflekterade kvinnorna över sin nya 

identitet. I sin nya identitet försökte kvinnorna hitta ett välbefinnande genom att 

prioritera sig själva (Christiansen et al., 2022).  

“Well, up to my breasts everything is fine. Everything between my breasts until my 

knees, that’s awful. I consider that sort of a block, and I just don’t want to see it or 

feel it” (Vermeer et al., 2016, s.1682).  

Förändrad sexualitet  

Infertilitet och sexuell dysfunktion   

Majoriteten av de fysiska komplikationerna som kvinnorna upplevde var kopplade 

till gynekologiska problem vilket ledde till smärta och obehag i underlivet (Afiyanti 

et al., 2020; Afiyanti & Milanti, 2012; Aydin & Yesiltepe, 2016; Christiansen et al., 

2022; Hobenu & Naab, 2020; Kebede & Kebede, 2017; Rajkumar et al., 2022; 

Vermeer et al., 2016). De fysiska förändringarna i slidan som kvinnorna upplevde 
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var förkortning eller förträngning, torrhet och en brännande känsla vilket medförde 

en minskad kvalitet på den sexuella funktionen (Afiyanti et al., 2020; Afiyanti & 

Milanti, 2012; Aydin & Yesiltepe, 2016; Kebede & Kebede, 2017; Rajkumar et al., 

2022; Vermeer et al., 2016).  

“It was difficult to penetrate. I am unable to bear the pain. It is not like before; I 

cannot feel the pleasure like before. I have pain. I have an interest in intercourse. 

But now I am scared” (Rajkumar et al., 2022, s.1748).  

 

Inkontinens var en upplevd komplikation som påverkade kvinnornas sexualitet på 

grund av oro över urinläckage under samlag (Vermeer et al., 2016). Vaginal 

blödning och flytning var en komplikation som kopplades till smärtor i magens 

nedre del samt en påverkan på den fysiska svagheten (Afiyanti & Milanti, 2012; 

Christiansen et al., 2022; Hobenu & Naab, 2020; Ji et al., 2020; Rajkumar et al., 

2022). Många kvinnor upplevde att blödningen blev extra påtaglig vid samlag 

(Hobenu & Naab, 2020).   

“After having sexual intercourse, I had white vaginal dis-charge and red spotting. 

I thought it was blood, and I was surprised and very afraid. I am still worried, will 

I bleed again after each intercourse?” (Afiyant & Milanti, 2012, s.153).  

 

Vissa kvinnor drabbades av stora blödningar vilket ledde till anemi som resulterade 

i en upplevelse av svårigheter i det vardagliga livet och en minskad ork att ta hand 

om sin hygien (Hobenu & Naab, 2020).  

Kvinnorna upplevde att den sexuella funktionen och lusten minskade under och 

efter behandling (Afiyanti et al., 2020; Afiyanti & Milanti, 2012; Aydin & 

Yesiltepe, 2016; Ji et al., 2020; Kebede & Kebede, 2017; Rajkumar et al., 2022; 

Vermeer et al., 2016). Smärta var en upplevd komplikation i samband med samlag 

som ledde till att kvinnorna undvek att ha sexuell kontakt (Afiyanti et al., 2020; 

Aydin & Yesiltepe, 2016; Vermeer et al., 2016).  

 



 16 (39) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

“The first time I had intercourse again, it was extremely painful … mine [genital] 

was so narrowed and dry so I suffered from the pain” (Afiyanti et al., 2020, s. 298).  

 

Kvinnor som hade en sexuell kontakt upplevde svårigheter att få en orgasm och att 

lyckas bli tillräckligt tillfredsställda (Afiyanti et al., 2020; Aydin & Yesiltepe, 

2016). Kvinnor som hade genomgått en hysterektomi hade svårt att bli sexuellt 

upphetsade (Aydin & Yesiltepe, 2016). Kvinnornas minskade intresse för sex 

resulterade i ångest, osäkerhet och oro. Många kvinnor upplevde att behandlingen 

påverkade deras fertilitet och kände en rädsla över att inte kunna få barn i framtiden 

(Vermeer et al., 2016). Kvinnor i en icke-fertil ålder upplevde ett förlorat intresse 

för sexuell aktivitet och en känsla av att åldern var ett hinder för att söka vård kring 

dessa besvär (Rajkumar et al., 2022). Medan andra var ovilliga att söka hjälp 

eftersom de kände att de borde lösa sexuella problem på egen hand eller ansåg att 

det var tabu att prata om (Rajkumar et al., 2022; Vermeer et al., 2016).  

Känsla av skam och en oro för återfall  

Det framkom en känsla av tabu över att ha en gynekologisk sjukdom som ansågs 

pinsamt (Christiansen et al., 2022). Kvinnorna kände en oro och osäkerhet kring 

sjukdomens intima karaktär vilket ledde till minskat intresse för sex (Christiansen 

et al., 2022; Vermeer et al., 2016). Den upplevda känslan var en sorg för kvinnan 

som orsakade skam, ångest och depression (Aydin & Yesiltepe, 2016; Vermeer et 

al., 2016). Kvinnorna upplevde en rädsla över hur samhället skulle se på de om de 

valde att ha sex efter avslutad cancerbehandling. De kvinnor som var sexuellt aktiva 

upptog sin sexuella aktivitet ett år efter avslutad behandling (Rajkumar et al., 

2022).  

Det fanns en stor oro över sexlivet och att den sexuella aktiviteten skulle orsaka att 

kvinnorna blev smittade av HPV och därav drabbas av sjukdomen på nytt (Afiyanti 

& Milanti, 2012; Ji et al., 2020; Rajkumar et al., 2022; Vermeer et al., 2016). Det 

framkom även att kvinnorna hade en rädsla över att deras partner skulle bli smittad 

av sjukdomen (Vermeer et al., 2016).  
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“I feel something will happen to him. As in, I feel disease might spread to him also 

through intercourse. I fear that the disease might come back to me, because of 

sexual intercourse post treatment. I do not have complete interest and all, because 

of his interest only. I am involved with him” (Rajkumar et al., 2022, s.1748). 

Rädsla över att bli lämnad 
Kvinnorna uppgav att de kände en underlägsenhet och en oro över partnerskapet (Ji 

et al., 2020). Kvinnorna upplevde en press från partnern gällande den sexuella 

relationen och en oro över att partnern skulle ha svårt att acceptera de sexuella 

begränsningarna. Detta ledde till skuldkänslor och ångest över att inte kunna 

tillfredsställa sin partner (Afiyanti & Milanti, 2012; Vermeer et al., 2016; Rajkumar 

et al., 2022). Vissa kvinnor uppgav att de letade skäl till att vägra samlag vilket i 

sin tur väckte en oro över att bli avvisad av partnern (Afiyanti & Milanti, 2012; 

Vermeer et al., 2016; Kebede & Kebede, 2017). Kvinnorna hade en rädsla över att 

bli lämnad av sin partner på grund av de sexuella begränsningarna och att partnern 

skulle hitta en annan kvinna att ha samlag med (Afiyanti & Milanti, 2012; Kebede 

& Kebede, 2017; Rajkumar et al., 2022). Därav kände kvinnorna sig tvingade till 

att gå med på samlag för partnerns skull (Afiyanti & Milanti, 2012). Kvinnorna 

kände en rädsla över fysisk misshandel från partnern relaterat till den minskade 

sexuella aktiviteten (Rajkumar et al., 2022).  

“If i am not agreeing with his desire, he will go out for sexual relationship with 

other women and have affair. He fights with me; he will insist me to be with him 

and he will also beat me” (Rajkumar et al., 2022, s.1748).  

 

Kvinnor som drabbades av komplikationer relaterat till livmoderhalscancer 

upplevde att det fanns ett hinder för att starta ett nytt förhållande. Medan andra 

kvinnor skaffade en ny partner efter behandlingen vilket ledde till ett ökat intresse 

för sexuell aktivitet (Vermeer et al., 2016).   

Att inte räcka till  
En komplikation som kvinnorna upplevde relaterat till livmoderhalscancer var en 

känsla av att vara en börda för närstående (Ji et al., 2020; Kebede och Kebede 2017). 



 18 (39) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Vissa kvinnor kände ett behov av att ta avstånd från omgivningen då de saknade 

överskott av mental och fysisk energi efter behandlingen (Christiansen et al., 2022). 

Det medförde en känsla av utanförskap och ensamhet (Christiansen et al., 2022; Ji 

et al., 2020).  

“Before the cancer diagnosis, I did all the housework. Now, I don’t have so much 

energy. My husband told me not to try to be brave. Now, I work for a while and then 

rest for a while. I feel that I am a burden to the family” (Ji et al., 2020, s.4). 

Kvinnorna kunde inte utföra sina arbeten på grund av trötthet vilket ledde till att de 

sa upp sig. Det bidrog till en oro över hur detta skulle påverka ekonomin, familjen 

och det framtida livet (Christiansen et al., 2022; Hobenu & Naab, 2020; Kebede & 

Kebede, 2017). Kvinnorna blev i behov av ekonomiskt, emotionellt, psykologiskt 

och socialt stöd (Kebede & Kebede, 2017). Det väckte skuldkänslor och en känsla 

av att inte räcka till för familjen (Christiansen et al., 2022; Ji et al., 2020).  

“It has been six months since I stopped working. Although I try to do some house 

chores when I feel better, this disease has severely affected my life. Everything is 

difficult for me. I can’t help my only daughter as she deserves” (Kebede & Kebede, 

2017, s.1639).   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Enligt Henricson (2017) syftar en metoddiskussion till att säkerställa att kvaliteten 

i arbetet utförts på rätt sätt. Trovärdighets begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet och överförbarhet kommer presenteras nedan. Med hjälp av 

trovärdighets begreppen kommer svagheter och styrkor i arbetet att presenteras. 

Tillförlitlighet  

Enligt Shenton (2004) stärks tillförlitligheten i en studie om resultatet svarar på 

det valda syftet. Det innebär även att det finns en tydlig beskrivning av hur 

studien genomförts och att frågeställningar har besvarats och 

diskuterats.  Tillförlitligheten i denna studie stärks då studien svarar på det valda 
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syftet samt att metoden och litteratursökningen är tydligt beskrivna. 

Datainsamlingen genomfördes i två olika databaser som inriktar sig på omvårdnad 

och medicin. Databaserna som användes var Cinahl Complete och PubMed, detta 

för att finna relevanta artiklar som svarar på studiens syfte. I de olika databaserna 

hittades tre dubbletter vilket troligtvis stärker tillförlitligheten då det tyder på att 

författarna gjort snarlika sökningar. Likaså då författarna tagit fram relevanta 

sökord och sökblock under datainsamlingen, sökblocken finns presenterade under 

bilaga 1. I resultatdelen finns flertalet citat beskrivna från orginalartiklarna vilket 

stärker tillförlitligheten då resultatet blir mer trovärdigt. Endast de resultat från 

artiklarna som svarade på syftet har inkluderats. Författarna har exkluderat resultat 

från kvinnornas partners. Däremot sänks tillförlitligheten då informerat samtycke 

saknades i en av artiklarna likaså saknades beskrivning av intervjulängd i en 

annan artikel. För vidare forskning inom området vore det bra om databasen 

Psykinfo inkluderades för att inte missa eventuella relevanta artiklar. Då det finns 

relativt lite forskning inom området tror forskarna att fler artiklar skulle kunnat 

hittas om publikationsår inte hade varit en begränsning i en av databaserna. 

Däremot anser författarna att äldre artiklar hade kunnat ge missvisande resultat.  

 

Verifierbarhet 

Enligt Shenton (2004) stärks verifierbarhet om analysprocessen är tydligt 

beskriven. Metoden ska även vara tydligt beskriven för att andra forskare ska 

kunna göra om studien och få fram likvärdigt resultat. Verifierbarhet i studien 

stärks då litteratursökningen är väl beskriven. Likaså då bilagor finns presenterade 

i arbetet (Bilaga 1; Bilaga 2). Under analysprocessen av resultatet har författarna 

haft syftet i fokus och analysen genomfördes av båda författarna. Fribergs (2017) 

femstegsmetod användes under analysprocessen vilket stärker verifierbarhet då 

denna metod innebär att författarna får en mer noggrann överblick över 

granskning och analys. Resultatet i studien återspeglar kvinnornas beskrivna 

upplevelser vilket även det troligtvis stärker verifierbarhet. 

 

Pålitlighet  
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Pålitligheten stärks om författarna har beskrivit sin förförståelse innan arbetet 

påbörjades. Det kan vara av stor betydelse hur författarnas tidigare erfarenheter 

påverkat datainsamling och analys (Shenton, 2004). Författarnas förförståelse 

fanns beskriven innan påbörjandet av arbetet vilket stärker pålitligheten. Det fanns 

fynd som inkluderats i resultatet som inte matchade förförståelsen, vilket stärker 

pålitligheten. Båda författarna deltog i analysprocessen genom att båda läste 

igenom och sedan granskade artiklarna gemensamt med hjälp av HKR:s (2016) 

granskningsmall. Arbetet har granskats av medstudenter, handledare och 

examinator med jämna mellanrum under studiens gång vilket tros ha resulterat i 

en högre pålitlighet. Författarna har under hela utbildningen till viss del fått träna 

på att kvalitetsgranska vetenskapliga artiklar. Dock kan det finnas en risk att 

pålitligheten sänks då båda författarna har en begränsad erfarenhet av att 

kvalitetsgranska artiklar.  

Överförbarhet  

Enligt Shenton (2004) handlar överförbarheten om i vilken utsträckning resultatet 

kan överföras till andra grupper, kontexter eller situationer. För en ökad 

överförbarhet måste resultatet vara tydligt beskrivit. I den genomförda 

litteraturstudien ingick nio vetenskapliga artiklar som handlade om kvinnors 

upplevelser av komplikationer relaterat till livmoderhalscancer. Studierna var 

gjorda i åtta olika länder; Nederländerna, Indien, Indonesien (n=2), Ghana, Kina, 

Danmark, Etiopien och Turkiet. De inkluderade artiklarna i litteraturöversikten 

representerar således olika länders vårdkontext vilket skulle kunna stärka 

överförbarheten. Ur ett annat perspektiv skulle överförbarheten kunna vara 

begränsad till en västerländsk kontext då majoriteten av länderna som 

inkluderades i litteraturstudien var u-länder. I de studier som genomförts i u-

länder framkom det till viss del ett annorlunda resultat i jämförelse med studier 

från Europa. Skillnaderna som framkom var att deltagarna i u-länderna vittnade 

om att sjukdomen var mer tabubelagd, det framkom en sämre kvinnosyn i 

samhället och att partnern ofta valde att lämna kvinnan med livmoderhalscancer. I 

alla sammansatta artiklar deltog 161 kvinnor diagnostiserade med 

livmoderhalscancer nu eller tidigare, kvinnorna var mellan 33-69 år gamla. 

Abstraktionsnivån höjs då kategorierna som används i resultatet troligtvis kan 
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överföras till kvinnor runt om i världen som har eller har haft livmoderhalscancer 

med deras upplevda erfarenheter av komplikationer och hur komplikationerna kan 

hanteras känslomässigt. Då det var ett högt antal kvinnor som deltog i de olika 

studierna bidrar det till en starkare överförbarhet.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med 

komplikationer relaterat till livmoderhalscancer. I denna diskussion kommer 

Erikssons (1994) lidandeteori att kopplas samman med de tre fynden; Sexuell 

dysfunktion, känslan att inte räcka till och identitet.  

 

Sexuell dysfunktion  

Till följ av fysiologiska förändringar i slidan som förträngning, torrhet och en 

brännande känsla upplever kvinnor som är drabbade av livmoderhalscancer en 

sexuell dysfunktion som i sin tur bidrar till att sexuellt umgänge uteblir. 

Kvinnorna upplever även en svårighet att bli tillräckligt tillfredsställda av sin 

partner. I likhet med litteraturstudiens resultat beskriver Groven et al. (2015) att 

kvinnor med vestibulit upplevde en intensiv smärta som var omöjlig att ignorera 

vid samlag. Kvinnorna upplevde en brännande och taggig känsla i slidan som de 

beskrev som att en “kniv fastnade i underlivet”. Relaterat till smärtorna vid 

samlag försökte kvinnorna dra sig ur vilket gjorde att de kände sig skyldiga över 

att inte kunna utföra den sexuella handlingen med sin partner. Det resulterade i att 

kvinnorna kände en skuld gentemot partnern. Å andra sidan hade partnerns synsätt 

på kvinnans sexuella dysfunktion en stor betydelse för kvinnans bästa och att hon 

inte upplevde obehag relaterat till samlag. Partnern ville inte att kvinnan skulle 

känna någon skuld över sina sexuella begränsningar. Till skillnad från 

litteraturstudiens resultat där männen inte såg till kvinnornas bästa gällande den 

sexuella dysfunktionen. Männen var villiga att träffa andra kvinnor eller lämna sin 

fru till följd av hennes sexuella begränsningar. I likhet med litteraturstudiens 

resultat beskriver Rasmusson och Thomé (2008) sexuell dysfunktion hos kvinnor 

som lider av olika gynekologiska cancerformer. De beskriver att välbefinnande 

kan uppnås genom ett fungerande sexuellt liv. Därav kan en sexuell dysfunktion 

leda till ett förändrat partnerskap. Likaså beskriver Cramp et al. (2014) hur sexuell 
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dysfunktion hos kvinnor med ryggmärgsskador påverkar välbefinnandet och 

relationen till partnern. I likhet med litteraturstudiens resultat upplevde kvinnorna 

ofta att det behövdes stora förberedelser inför samlag och att det sexuella livet var 

begränsat. Rasmusson och Thomé (2008) fortsätter vidare med att kvinnorna hade 

en mer begränsad rörlighet och en begränsad känsel vilket ledde till mer 

aggressivt samlag för att öka den upplevda känslan. Den sexuella dysfunktionen 

upplevdes som ett lidande för kvinnorna. Enligt Eriksson (1994) är lidande något 

som tar form utifrån varje enskild persons unika tankar och känslor. Att varje 

individ blir sedd och behandlad utefter sina egna önskemål och behov bidrar till 

mindre lidande och en upplevelse av att få sina känslor bekräftade. För att kunna 

lindra lidande är det viktigt att vårdpersonal tar hänsyn till den drabbade kvinnans 

unika situation och upplevelse av komplikationer. En nedsatt sexuell dysfunktion 

kan leda till att partnerskapet inte kommer fungera vilket skulle kunna leda till att 

kvinnans värdighet hotas. 

 

Känslan att inte räcka till  

Till följd av att den sexuella relationen med sin partner som påverkas negativt 

uppkom känslor av oro, stress och ångest och en känsla av att inte räcka till. 

Känslan av att inte räcka till bidrar även till tankar om att bli lämnad av sin 

partner. I resultatet framkom det att kvinnorna beskrev vilka olika psykiska 

komplikationer som uppstod i relation till de fysiska upplevda åkommorna. Till 

följd av rädsla för att bli lämnad hade kvinnorna emot sin vilja samlag med 

partnern för att inte bli lämnad eller bli fysiskt misshandlad. En studie som liknar 

litteraturstudiens resultat är Rasmusson och Thomé (2008) där de beskriver 

kvinnors upplevelse av rädsla att bli lämnad av sin partner efter generell 

gynekologisk cancer. Kvinnorna upplevde att det krävdes en planering för att 

kunna ha en intim relation till sin partner vilket kändes som ett problem för 

kvinnorna. Sexualiteten var enligt kvinnorna en viktig del för sitt eget och 

partnerns välmående. Känslan att inte räcka till beskrivs i en annan studie med 

Fouladi et al. (2018) som handlar om kvinnors upplevelser efter mastektomi. 

Kvinnorna beskriver hur de hade svårt att visa sig nakna framför sin partner. Detta 

resulterade i en känsla av osäkerhet och otillräcklighet och många kvinnor valde 
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att täcka över sig själva vid samlag. Å andra sidan visade det sig att partnerns 

förväntningar och stöd hade en stor betydelse för hur samlivet skulle bli. Likaså 

beskriver Schmidt et al. (2017) kvinnors upplevelse efter att ha genomgått en 

mastektomi hur viktigt deras bröst är för kroppens utseende. Kvinnorna beskrev 

de som en avsaknad och att kroppen inte kändes komplett längre. Till följ 

upplevde kvinnorna att deras sexuella funktion med partnern förändrades då 

kvinnorna fick en negativ syn på den egna kroppen. Precis som i litteraturstudiens 

resultat blev konsekvenserna att kvinnorna tvivlade på sin relation med partnern. 

Rädsla av att bli lämnad och oro att partnern skulle träffa en ny kvinna gjorde att 

kvinnorna upplevde en osäkerhet kring sin kropp. Känslan att inte räcka till kan 

även beskrivas ur mäns perspektiv i Bokhourt et al. (2001) studie om män som 

drabbats av prostatacancer och deras partners upplevelse av den sexuella 

funktionen efter att ha opererat bort prostatan. Männen upplevde att det var svårt 

att upprätthålla en sexuell relation på grund av rädsla över att inte kunna prestera 

och att vara otillräckliga för sin partner. Likaså i litteraturstudiens resultat 

beskriver kvinnorna att de kände sig otillräckliga gentemot sin partner relaterat till 

de fysiska åkommorna efter cancerbehandling. Bokhourt et al. (2001) fortsätter att 

beskriva tiden efter behandling då männen hade svårt att se sig själva i en relation. 

Hos en del påverkades sexualiteten till den grad att de hade svårt att ens fantisera 

om kvinnor. I likhet med litteraturstudiens resultat anser Rivers et al. (2011) det 

vara viktigt att få ett gott stöd av sin partner vid prostatacancer och specifikt efter 

prostataektomi. Männen upplever att den sexuella dysfunktionen efter 

prostataektomi är en komplikation som blir mycket påtaglig i den sexuella 

relationen till sin partner. Männen känner en oro kring att inte kunna tillfredsställa 

sin partner och rädsla över att partnern ska lämna. Enligt Eriksson (1994) är skam 

och förnedrings känslor något som kan uppkomma i samband med lidande. Det är 

även vanligt att lidande uppstår om en person upplever att hens värdighet blir 

kränkt. Personer som drabbats av en sjukdom upplevde att dem befann sig i 

underläge jämte sin partner vilket kunde leda till en känsla av förminskad 

värdighet. Eriksson menar även att vårdpersonal som ger personerna tröst bidrar 

till en upplevd trygghet och något som alltid bör strävas efter. Vårdpersonalen 

borde vara ödmjuka och öppna i mötet och våga möta personens specifika 
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problem. Ångest, stress och oro under en längre tid kan leda till psykisk ohälsa, 

vilket kommer påverka kvinnans välbefinnande och hälsa. Willman (2019) menar 

att en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är omvårdnadsarbetet vilket innebär 

att främja hälsa och lindra lidande. För att kunna uppnå detta behöver 

sjuksköterskan arbeta personcentrerat för att kunna frånse sjukdomen och 

fokusera på den egentliga personen. Det är viktigt att sjuksköterskan finns som ett 

gott stöd under hela sjukdomsförloppet och efter för att kunna bemöta personens 

upplevda åkommor som ångest, oro och stress för att minska risken att personen 

drabbas av ohälsa.  

 

Identitet  

Till följd av den förändrade kroppsuppfattningen skapas en osäkerhet och oro 

kring den kvinnliga identiteten. De fysiska komplikationerna som var håravfall, 

hudpigmentering och lymfödem bidrog till en negativ kroppsbild vilket ledde till 

att kvinnorna kände en förändrad identitet. Sjuksköterskans bemötande och det 

etiska synsättet kan ha en stor betydelse för hur kvinnans välbefinnande och 

identitet upplevs. Enligt Sandman och Kjellström (2018) handlar etik om hur varje 

enskild individ kan uppnå ett gott liv. För sjuksköterskor är det betydelsefullt att 

skapa ett gott liv för personerna som vårdas. Vårdetik är kopplat till vårdande, 

omsorg och rehabilitering. Det kan exempelvis handla om sjuksköterskans roll i 

hur ett specifikt tillstånd bör bemötas. Vårdetiken kopplas övergripande till all 

sorts etik relaterat till vård. Det bygger på bemötande och förhållningssätt som 

involverar olika professioner för att kunna tillämpa bästa möjliga vård. Solvoll 

(2005) menar att identitet är något som skapas i mötet med andra människor. 

Självbilden är en del av identiteten som formas efter individens uppfattning av sig 

själv. Allvarliga livshändelser eller sjukdomstillstånd kan innebära en påverkan på 

identitet och självbild. Komplikationer som ett förändrat utseende och förlust av 

självständighet eller kroppslig funktion kan ha en stor påverkan på en individs liv 

och uppfattas som en förlust av identiteten. I likhet med litteraturstudiens resultat 

beskriver Senra et al. (2012) hur personer med ett förlorat ben i samband med 

amputation upplevde en förändrad identitet. När en person har förlorat ett ben blir 

upplevelsen av att inte känna sig fullständig som människa tydlig. Personerna 
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upplevde en förlorad kroppsdel vilket bidrog till att inte känna sig normal och ett 

utanförskap. Många upplevde även att de förlorade sin självkänsla och att de inte 

kände igen sitt vanliga jag. Kroppen ansågs som förändrad och konstig. Likaså 

beskriver Rasmusson och Thomé (2008) att kvinnorna upplevde en förändrad 

kroppsuppfattning i en negativ syn efter generell gynekologisk cancer. Efter 

behandling upplevde kvinnorna att deras kvinnlighet förlorats. Precis som i 

litteraturstudiens resultat blev de fysiska komplikationerna ett dilemma för 

kvinnorna vilket bidrog till att de upplevde att deras kvinnlighet förlorats. 

Rasmusson och Thomé (2008) menar att den förändrade kroppsuppfattningen inte 

bara handlade om de fysiska förändringarna utan även om de mentala 

förändringarna såsom att sensualiteten försvann. Kvinnorna upplevde en rädsla 

över hur framtida relationer skulle påverkas vilket ledde till ett lidande för 

kvinnorna. Erikssons (1994) lidandeteori beskriver att lidande kan lindras eller 

underlättas genom att personen upplever ett stöd och en livsmening. Detta kan 

uppnås genom att sjuksköterskor vågar möta personens lidande och ha respekt för 

den enskilda individen. Även de närstående och individens närmaste familj har 

betydande roller för att minska lidandet. Ett hot mot individens identitet kan leda 

till att inte känna sig tillräcklig och bidrar till en försämrad självkänsla. Willman 

(2019) menar på att sjuksköterskans uppgift är att identifiera och bedöma 

personens resurser och förmågor kopplat till sjukdomstillståndet för en 

hälsofrämjande omvårdnad. Sjuksköterskan ska undervisa och stödja personen 

med syfte till att främja hälsa och förebygga ohälsa. Omvårdnadsvetenskapen 

handlar om personnivå, hur personen ska bemötas ur ett helhetsperspektiv samt 

hur personen ska lyftas fram som unik och därför bemötas individuellt och 

personcentrerat. Eriksson (2019) menar att sjuksköterskan ska ha kunskap om 

genus för att kunna möta individer i olika omvårdnadssamanhang som bidrar till 

att varje möte blir unikt. Att ha kunskap om genus utvecklar sjuksköterskans 

kompetens inom omvårdnaden. Olika livsstilar och identiteter är en viktig del att 

förstå och ta i beaktande i vårdandet av en individ. Kunskapen kring 

genusperspektivet kommer leda till att begreppet blir nedtonat i samhället och 

inom omvårdnaden. Det är viktigt att det tonas ned för att det inte ska ha en 

betydelse i hur sjuksköterskan ska vårda en individ med manligt eller kvinnligt 
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kön, utan att alla personer blir bemötta ur ett helhetsperspektiv. Willman (2019) 

menar även på att sjuksköterskan ska förmedla hopp för att personen ska uppleva 

hälsa som byggs på att personen skapar och upplever hälsa i det vardagliga livet.  

 

Willman (2019) menar på att sjuksköterskans ansvar också handlar om att påverka 

samhällsutvecklingen och att förmedla kunskap kring personens sociala och 

ekonomiska villkor som påverkar den totala hälsan. Oavsett utbildning, kön och 

social ställning ska varje individ ha samma rättigheter. Enligt Regeringskansliet 

(u.å) är ett av de globala målen för hållbar utveckling en god hälsa och 

välbefinnande. För att kunna uppnå en god hälsa krävs det att det görs 

investeringar i hälso-sjukvårdssystemet. För att människor ska kunna nå sin fulla 

potential och kunna medverka till samhällets utveckling krävs en god hälsa och 

välbefinnande. Ett av delmålen handlar om att bekämpa smittsamma sjukdomar 

vilket kopplas till HPV virus som orsakar livmoderhalscancer. Detta görs i dagens 

samhälle genom vaccination och cellprovtagning, vilket bidrar till att sjukdomen 

blir mer uppmärksammad och på lång sikt skulle kunna förebyggas. Willman 

(2019) menar att om en god hälsa och välbefinnande inte kan uppnås kan inte 

personen uppleva hälsa. Därför är det viktigt att sjuksköterskan tillämpar god 

omvårdnad och ser till personens bästa i dennes unika situation. 

Slutsats 
Resultatet i denna litteraturstudie visade på kvinnors upplevelser av att leva med 

komplikationer relaterat till livmoderhalscancer. Kvinnorna upplevde en 

problematik gällande de fysiska komplikationerna som uppkom efter behandling. 

De fysiska komplikationerna ledde i sin tur till en förändrad kroppsuppfattning 

som påverkade den kvinnliga identiteten och kvinnornas psykiska välmående. 

Detta ledde till ett minskat välbefinnande. I resultatet framkom det att 

cancerbehandlingen påverkat fertiliteten vilket ledde till oro. Sexuell dysfunktion 

var ett av de mest framträdda komplikationerna som kvinnorna drabbats av. Det i 

sin tur ledde till en rädsla över att bli lämnad av sin partner. Kvinnorna upplevde 

en känsla av skam på grund av sin sjukdom vilket ledde till att de isolerade sig 
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från omgivningen. Kvinnorna upplevde slutligen också en stor oro över att ha 

drabbats av ett återfall.  

 

Detta examensarbete kan inspirera till framtida forskning då författarna har 

kommit fram till att det krävs en ökad förståelse för sjukdomstillståndet. 

Författarna anser att kvinnor som drabbats av livmoderhalscancer behöver få mer 

information för att kunna bli mer delaktiga i sin vård. Under arbetets gång har 

författarna stött på övervägande kvantitativa studier. Genom mer kvalitativ 

forskning tror författarna att kvinnornas upplevelser hade framkommit på ett 

bättre sätt. Samt för att se hur kvinnorna faktiskt påverkas av sjukdomen och dess 

komplikationer. Med tanke på att livmoderhalscancer ökar anser författarna att det 

behövs betydligt mer forskning och satsning inom området.  
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: PubMed 

Datum: 08/11/22 

Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med komplikationer relaterat till 

livmoderhalscancer.  

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1.Upplevelse Focus groups [MeSH] OR 

Qualitative research [MeSH] OR 

Life experience [Title/abstract] OR 

Qualitative studies [Title/abstract] OR 

Care experience [Title/abstract] OR  

Experience [Title/abstract]  

799,594  

2.Komplikationer Postoperative complications [MeSH] OR  

Sex counseling [MeSH] OR  

Complication [Title/abstract] OR 

Females sexual dysfunction [Titel/abstract] OR 

Sexuality depression [Title/abstract] OR 

Sleep disorders [Title/abstract] OR 

Economics problems [Title/abstract] OR 

Psychosexual support [Title/abstract] OR 

Rehabilitation [Titel/abstract] OR 

Psychosocial complications [Titel/abstract] OR 

Consequences [Titel/abstract] OR 

Physical consequences [Titel/abstract] OR 

Psychological consequences [Titel/abstract] OR 

Physical sexual [Titel/abstract] OR 

Cognitive complaints [Titel/abstract] OR 

Intimate relationship[Title/Abstract] 

868,053  

3.Livmoderhalscancer Uterine cervical neoplasms [MeSH] OR  

Uterine neoplasms [MeSH] OR  

Cervix neoplasms [Title/abstract] OR 

Cervical cancer [Title/abstract] OR 

Cervical neoplasms [Title/abstract] OR 

Cervical cancer survivors [Title/abstract] 

101,159  

 1 AND 2 AND 3 224  

Begränsningar Engelskspråkig  205 5* 

*3 dubbletter.  
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Databas: Cinahl Complete 

Datum: 09/11/22 

Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med komplikationer relaterat till 

livmoderhalscancer.  

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1.Upplevelse Life experience [MH] OR  

Qualitative method* [Fritext] OR 

Experienc* [Fritext] OR 

Life experienc* [Fritext] OR 

“Interview” [Fritext] OR 

“Qualitative studies” [Fritext] OR 

“Care experience” [Fritext] OR  

“Research” [Fritext] 

1,782,455  

2.Komplikationer Treatment complications, delayed [MH] OR  

Complication* [Fritext] OR 

“Females sexual dysfunction” [Fritext] OR 

“Sexuality” [Fritext] OR  

Depressi* [Fritext]  OR 

“Sleep disorders” [Fritext] OR 

“Economics problems” [Fritext] OR 

“Psychosexual support” [Fritext] OR 

“Rehabilitation” [Fritext] OR 

“Psychosocial complications” [Fritext] OR 

“Consequences” [Fritext] OR 

“Physical consequences” [Fritext] OR 

“Psychological consequences” [Fritext] OR 

“Physical sexual” [Fritext] OR 

“Cognitive complaints” [Fritext] OR 

“Intimate relationship” [Fritext] 

1,206,869  

3.Livmoderhalscancer Cervix neoplasms [MH] OR 

“Cervical cancer” [Fritext] OR 

“Cervical neoplasms” [Fritext] OR 

“Cervical cancer survivors” [Fritext] 

22,938  

 1 AND 2 AND 3 836  

Begränsningar Engelskspråkig + Peer-reviewed + 

Publiceringsdatum Januari 2012 – November 2022 

478 7* 

*3 dubbletter.  
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare,Titel 

Land,År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande Analys Resultat Kvalitet 

 
Vermeer, W.,   

Bakker, R.,   

Kenter, G.,  

Stiggelbout, A., &  

Ter Kuile, M.   

 

Cervical cancer  

survivors’  

and partners’  

experiences  

with sexual  

dysfunction and  

psychosexual support. 

 

Nederländerna, 2016. 

Syftet med 

denna studie var 

att bedöma 

upplevelser vid 

sexuella 

dysfunktioner, 

psykosexuellt 

stöd och 

psykosexuella 

hälsovårds 

behov bland 

livmoderhalscan

cer överlevande 

och deras 

partner. 

*Slumpmässigt och 

målinriktat urval användes. 

*30 kvinnor med 

livmoderhalscancer 

(medelålder 47 år) och 12 

partners (medelåldern var 46 

år) deltog.  

*Bortfallet blev 24 kvinnor 

(44%) och 14 partners (54%).  

*Semistrukturerade intervjuer. 

*Skriftlig information gavs till 

deltagarna. Etiskt godkänd. 

*Intervjufrågor tydliggjorda.  

*Intervjuerna gjordes av WV 

och RB i ett privat rum på 

sjukhuset alternativt i 

deltagarens hem. *Intervju 

längden var ca 65 minuter för 

deltagarna och 56 minuter för 

parterna.  

*Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ord för ord.  

*Data kodades och 

analyserades med hjälp av 

rammetoden. *Tidigare 

insamlad data och journaler 

hämtades till studien.  

De fynd som kunde identifieras: 

*Sexuella dysfunktioner som 

orsakade ångestkänslor.  

*Sexuell funktion var oftast 

begränsad.  

*Vissa deltagare undvek att söka 

hjälp för att ämnet om sexualitet är en 

tabu.  

*Många önskade information kring 

behandling konsekvenser och 

vanligheten att uppleva 

sexuelldysfunktion.   

 

Citat beskrivna i resultatet. (*) 

*Hög tillförlitlighet - urvalet är målinriktat, 

resultatet svarade på syftet, citat finns, informerat 

samtycke finns och intervju längden var på ca 60 

minuter.   

*Hög verifierbarhet - beskrivning av intervjuer 

gjorda, intervjufrågor beskrivna, analysprocessen 

finns tydligt beskriven. Sänks då inklusions och 

exklusionskriterier ej finns beskrivna. 

*Hög pålitlighet - mer än en person analyserade 

innehållet, det analyserades mer än en gång.  

Sänks - förförståelsen ej beskriven.   

*Hög överförbarheten - studien är överförbar till 

kvinnor med livmoderhalscancer och kontexten är 

tydligt beskriven. 

 

Rajkumar, D.,   

Veeraiah, S.,    

Sudhakar, R., & 

Ganeshrajah, S.  

 

Perceived psychosexual  

dimensions of cervical  

cancer survivors in  

India-An exploratory  

study. 

 

Indien, 2022. 

 

Syftet med  

denna studie 

var att förstå de 

psykosexuella  

erfarenheterna  

av  

livmoderhals- 

cancer  

överlevande. 

 

 

*Slumpmässigt urval.  

*30 med livmoderhalscancer 

deltog. *Medelåldern var 44 år. 

*Bortfallet blev 28 kvinnor.  

*Inklusionskriterier finns 

beskrivna.  

*Semistrukturerade intervjuer.  

*Skriftligt samtycke gavs till 

deltagarna. *Etiskt godkänd. 

 

 

*Intervjufrågor tydliggjorda.  

*Intervjulängd ca 30-35  

minuter, alla intervjuer  

spelades in på film.  

*Intervjuerna av de sexuellt  

aktiva och de sexuellt  

inaktiva deltagarna  

analyserades separat.  

*Transkriberades och  

lästes av flera gånger innan  

kodningen genomfördes.  

*Tematisk analysmetod.  

 

 

De fynd som kunde  

identifieras:  

*Möjliggörande av aktiv  

sexuell funktion. 

*Hinder för aktiv sexuell 

funktion. 

*Sexuell  

hälsokommunikation.  

 

Citat beskrivna i  

resultatet.   

 

 

*Hög tillförlitlighet - anpassat urval, resultatet 

svarar på syftet, citat finns beskrivna, skriftligt 

samtycke erhölls, intervju längden var rimlig.  

*Hög verifierbarhet - tydlig information om 

intervjuerna, information hur intervjuerna gick 

till, analysprocessen välskriven.  

*Hög pålitlighet - flera personer analyserade 

innehållet, analyserades mer än en gång.  

Sänks - förförståelsen ej är beskriven.  

*Hög överförbarhet -kan användas runt om i 

världen med livmoderhalscancer drabbade 

kvinnor, kontexten är tydligt beskriven. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Afiyanti, Y.,   

Milianti, A., &  

Young, A.  

 

‘Finally I get to a 

climax’ the 

experience of 

sexual intervention 

for indonesian 

cervical cancer 

survivors and their 

husbands. 

 

Indonesien, 2020. 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva 

upplevelserna av 

sexuella relationer 

efter en 

sjuksköterskeledd 

psykosexuell 

intervention för 

indonesiska 

livmoderhalscanc

er överlevande 

och deras män. 

*Målinriktat urval.  

*16 par deltog. 

*Medelåldern för 

kvinnorna var 43 år och 47 

år hos männen 

*Bortfallet blev 37 par. 

*Inklusionskriterier finns 

beskrivna.   

*Semistrukturerade 

djupintervjuer.   

*Skriftlig information gavs 

till deltagarna. Etiskt 

godkänd 

*Data samlades in genom 

intervjuer. Under intervjuerna 

användes ett dyadiskt 

tillvägagångssätt. 

4 par gjorde en gemensam 

intervju, medans de andra 12 

gjorde separata.  

*Intervjuerna varade i 60-90 

minuter.  

Intervjuguiden granskades av 

en expertpanel. 

*Braun och Clarkes tematiska 

dataanalysmetod användes. 

De fynd som kunde 

identifieras: 

*Att minska lidande 

*Stödja varandra för att 

återfå sexlivet 

*Hitta skäl till att utföra 

eller ångra samlag  

*Bli mer intima och bry 

sig mer om varandra 

 

Citat beskrivna i 

resultatet. (*) 

 

*Hög tillförlitlighet -  urvalet är varierat, resultatet svarar på syftet, 

citat finns, deltagarna fått har informerat samtycke och intervjuerna 

var långa och djupgående. 

*Hög verifierbarhet - intervjuerna är tydligt beskrivna, en 

intervjuguide finns som blivit granskad av en expertpanel och 

analysprocessen är tydligt beskriven.  

*Hög pålitlighet - innehållet är analyserat flera gånger av olika 

personer. Sänks då ingen förförståelse finns beskriven. 

 

*Hög överförbarhet - kan användas runt om i världen till kvinnor 

som har eller har haft livmoderhalscancer samt deras män. 

Kontexten är tydligt beskriven.   

Hobenu, K.A., &  
Naab, F.  
 
A qualitative study 

of the physical 

consequences 

experienced by 

women with 

cervical cancer in 

Accra, Ghana. 
 
Ghana, 2020. 
 

 

 

Syftet med denna  
studien var att  
utforska de  
fysiska  
erfarenheterna 
hos kvinnor med  
livmoderhals 
cancer i Ghana,  
för att hjälpa 
vårdpersonal att 
förstå sina  
patienters  
erfarenheter  
och förbättra 
vården som ges. 

*Målmedvetet urval.  
*15 kvinnor med 

livmoderhalscancer deltog. 

Deltagarnas ålder 

varierade mellan 33-67 år.  
*Inklusionskriterier 

beskrivna.  
*Semistrukturerade 

djupintervjuer användes. 
*Samtyckesformulär och 

information gav till 

deltagarna. Etiskt godkänd.  

*Intervjufrågor tydliggjorda. 

*Intervjuguiden bestod av 

öppna frågor och gav 

djupgående svar kring 

kvinnornas fysiska 

erfarenheter av 

livmoderhalscancer. 

*Intervjuerna pågick i 45-90 

minuter.  

*Innehållsanalys användes för 

att analysera datan. Två olika 

personer analyserade 

innehållet. 

*Deltagarna samtycke till  

inspelning av intervjuerna. 

De fynd som kunde  

identifieras: 

*Deltagarnas egenskaper 

*Sjukdomsrelaterade  

fysiska konsekvenser  

av livmoderhalscancer. 

*Smärta 

*Sömnmönster 

*Viktminskning 

*Gynekologiska problem 

 

Citat beskrivna i  

resultatet. 

*Hög tillförlitlighet - urvalet är varierat, resultatet svarar på syftet, 

citat finns, informerat samtycke och intervju längden finns 

beskriven.  
Sänks - bortfallet ej beskrivit.  
*Hög verifierbarhet -  intervjuerna är tydligt beskrivna, en 

intervjuguide har använts. Analysprocessen är beskriven och 

gjordes av två olika personer, svaren från intervjuerna lästes flera 

gånger för att bättre förstå innebörden.  
*Hög pålitligheten - mer än en person analyserade innehållet.  
Sänks - ingen förförståelse finns beskriven samt att teknisk 

utrustning kunde varit bättre beskriven. 
*Hög överförbarhet -kan användas runt om i världen med 

livmoderhalscancer drabbade kvinnor, kontexten är tydligt 

beskriven.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Ji, J., Zhu, H., 

Zhao, J-Z., Yang, Y-

Q., Xu, X-T., & 

Qian, K-Y. 

 

Negative emotions 

and their 

management in 

Chinese convalescent 

cervical cancer 

patients: a qualitative 

study.  

Kina, 2020. 

 

Syftet med denna 

studie var att 

förstå upplevelsen 

av negativa 

känslor och 

coping-stilar hos 

patienter med 

livmoderhalscanc

er under 

rehabiliteringsperi

oden. 

*Målmedvetet urval 

*18 kvinnor med 

livmoderhalscancer 

deltog.  

*Inklusionskriterier 

beskrivna.  

*Semistrukturerade 

intervjuer. 

*Skriftligt informerat 

samtycke gavs till 

deltagarna. Etiskt 

godkänd.  

 

*Intervjufrågor tydliggjorda. 

*Deltagare rekryterades från 

strålbehandlings polikliniken 

i Suzhou.  

*Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes av 

en utbildad intervjuare. 

Intervjulängd 30-60 minuter 

*Innehållsanalys användes 

för att analysera datan.  

 

De fynd som kunde 

identifieras: 

*Rädsla för återfall 

*Underlägsenhetskomplex  

*Olika coping-stilar för att 

lindra negativa känslor 

*Stort behov av rehabiliterings 

information 

 

Citat beskrivna i resultatet.  

 

*Hög tillförlitlighet - resultatet svarar på syftet, citat finns, 

intervjulängd 30-60 min. Sänks då deltagarnas ålder inte finns 

beskriven och inget bortfall beskrivs. 

*Hög verifierbarheten - intervjuerna är tydligt beskrivna, 

frågorna som ställdes finns beskrivna och analysprocessen är 

tydligt beskriven.  

*Hög pålitlighet - studien är analyserad flera gånger, teknisk 

utrustning finns beskriven.  

Sänks - det  står inte beskrivet hur många personer som 

analyserade innehållet. Förförståelse finns ej beskriven 

*Hög överförbarhet - -kan användas runt om i världen med 

livmoderhalscancer drabbade kvinnor.  

Sänks - kontexten kunde varit mer tydlig.  

 

Afiyanti, Y., & 

Milanti, A.  

 

Physical sexual and 

intimate relationship 

concerns among 

Indonesian cervical 

cancer survivors: A 

phenomenological 

study. Nurs Health 

Sci.  

Indonesien, 201 

 

Studien syftade  

till att utforska  

många fysiska  

sexuella problem  

och deras inverkan 

på de intima  

partnerrelationer  

som livmoderhals- 

canceröverlevare 

i Indonesien  

upplever. 

 

*Målmedvetet urval.  

*13 kvinnor deltog i  

studien. Deltagarnas  

ålder var mellan 38 till  

48 år med en medelålder  

på 40 år.  

*Inklusionskriterierna  

beskrivna.  

*Öppna djupintervjuer.  

*Informerat samtycke  

givet. Etiskt godkänd. 

 

*Kvinnor som genomgick 

uppföljnings vård efter att ha 

avslutat behandling med 

kemoradioterapi på sjukhus.  

*Intervjuerna genomfördes  

med hjälp av öppen intervju,  

intervjuerna spelades in på  

band, varade ca 100 minuter.  

Bracketing teknik användes. 

*Transkribering skedde och  

data kodades därefter. Tydlig 

analys beskriven.  

 

De fynd som kunde  

identifieras:  

*Fysiska sexuella problem  

efter livmoderhalscancer. 

*Påverkan av sexuell oro över  

med intim partner. 

 

Citat beskrivna i resultatet.  

 

*Hög tillförlitlighet - urvalet är målinriktad enligt temat, 

resultatet svarar på syftet, citat finns beskrivna, informerat 

samtycke givet, intervjulängd 100 minuter. Sänks - bortfallet ej 

beskrivet.  

*Hög verifierbarhet -  intervjuerna och analysprocessen är 

tydligt beskrivna.  

Sänks - intervjuguide och intervjufrågor ej finns beskrivna.  

*Hög pålitligheten - båda författarna analyserade 

intervjumaterialet, analyserades i flera olika steg,  teknisk 

utrustning finns beskriven.  

Sänks - förförståelsen är delvis presenterad.  

*Hög överförbarheten - artikeln är överförbar till kvinnor som 

överlevt livmoderhalscancer.  

Sänks - kontexten är delvis beskriven.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Christiansen G, 

M.,  Piil, K., & 

Jarden, M.  
 
The Symptom 

Experience and 

Self-management 

Strategies of 

Women 

Undergoing 

Cervical Cancer 

Treatment: A 

Qualitative Study.  

Danmark, 2022 

Syftet med denna  
studie var att 

utforska en  

djupare förståelse  
för hur kvinnor  

med  
livmoderhalscancer  
upplever symtom  
och hanterar det  
dagliga livet  
under  
cancerbehandling. 
 

*Målinriktat urval.  
*10 kvinnor som 

diagnoserats med 

livmoderhalscancer 

deltog. Medelålderna var 

61 år.  
*Bortfallet blev 2 

kvinnor - mådde dåligt 

och saknade motivation.  
*Inklusionskriterier 

beskrivna.  
*Semistrukturerade 

intervjuer.  
*Informerat samtycke 

givet. Etiskt godkänd. 

*Intervjufrågor tydliggjorda.  
*Kvinnorna blev rekryterade av 

författarna via personal på 

onkologisk avdelningen.  
*Intervjun hölls i ett tyst och privat 

rum på sjukhuset, intervju längden 

blev 29-66 minuter. Intervjuerna 

spelades in digitalt och 

transkriberades därefter.  
*Dataanalysen gjordes med hjälp 

av fenomenologisk-hermeneutiska 

metod.  

De fynd som kunde 
identifieras:  
*Nya livsperspektiv. 
*Lidande i tysthet. 
*Strategier för  
förbättrad  
själv hantering av  
symtom. 
 
Citat beskrivna i  
resultatet. 

*Hög tillförlitlighet - urvalet är målinriktat enligt tema, 

resultatet svarar på syftet, citat finns beskrivna, deltagarna har 

fått ett informerat samtycke och intervju längden var rimlig.  
*Hög verifierbarhet -  tydlig beskrivning av intervjuerna 

finns, intervjuguide användes och analysprocessen finns 

tydligt beskriven.  
*Hög pålitlighet - alla författare analyserade innehållet, 

analyserade i flera olika steg.  
Sänks - teknisk utrustning ej är beskriven och förförståelsen ej 

är beskriven.  
*Hög överförbarhet -  studien är överförbar till kvinnor med 

gynekologisk cancer och kontexten är tydligt beskriven.  

Kebede, W., &  
Kebede, K.  
 
Psychosocial  
experiences and  
needs of women  
diagnosed with  
cervical cancer in  
Ethiopia. 
 

Etiopien, 2017.  

Syftet med studien 

var att utforska de 

psykosociala 

erfarenheterna och 

behoven hos 

kvinnor som 

diagnostiserats med 

livmoderhalscancer. 
 

*Målmedvetet urval.  
*12 kvinnor som lever 

med livmoderhalscancer 

deltog och 3 

vårdpersonal.   
*Inklusionskriterier 

beskrivna. 
*Semistrukturerade 

djupintervjuer. 
  
*Skriftlig samtycke 

givet. Etiskt godkänd.  
 

*Intervjufrågor tydliggjorda.  
*Kvinnorna som valdes var under 

behandling när datainsamlingen 

gjordes, chefs sköterskan hjälpte 

författarna att komma åt vilka 

kvinnor som skulle intervjuas.  
*Intervjuerna gjorde på Black Lion 

Specialized Referral Hospital och 

spelades in på band som sedan 

transkriberades och kodades.  
*Tematisk innehållsanalys 

användes. 
 

De fynd som kunde 

identifieras: 
*Sociodemografiska 

profiler. 
*Diagnos processerna 

och kvinnornas 

reaktioner på resultaten. 
*Livskvalitet efter 

diagnos *Behoven hos 

kvinnorna som deltog i 

studien. 
Citat beskrivna i 

resultatet. (*) 
 

*Hög tillförlitlighet - urvalet är målinriktat enligt tema, 

resultatet svarar på syftet, citat finns beskrivna, deltagarna har 

fått ett skriftligt samtycke. Sänks - intervju längden är inte 

beskriven och bortfall ej beskrivet.  
*Hög verifierbarhet - tydlig beskrivning av intervjuerna finns 

och analysprocessen finns tydligt beskriven.  
Sänk - intervjuguide inte finns beskriven.  
*Hög pålitlighet - båda författarna analyserade innehållet, 

analyserades i flera olika steg och teknisk utrustning är 

beskriven. Sänks - förförståelsen ej är beskriven.  
*Hög överförbarhet - studien är överförbar till kvinnor med 

livmoderhalscancer och kontexten är tydligt beskriven.   
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Aydin, R., & 

Yesiltepe O, U. 
 
Sexual experience of  
women after pelvic 
radiotherapy for  
cervical cancer. 
 
Turkiet, 2016. 
 

Studien syftar till att 

fastställa sexuella 

livserfarenheter, tankar 

och problem hos 

kvinnor med 

livmoderhalscancer 

som har genomgått 
bäcken strålbehandling. 
 

*Målmedvetet urval 
*17 kvinnor med 

livmoderhalscancer 

deltog. Kvinnorna var 

mellan 42-69 år 

gamla.  
*Semistrukturerade 

intervjuer.  
 

*Intervjufrågor tydliggjorda. 
*Kvinnorna som deltog 

hade livmoderhalscancer och 

hade fått bäcken 

strålbehandling i minst tre 

månader.  
*Intervjuerna pågick i 45-60 

minuter i ett tyst och lugnt 

rum på avdelningen.  
*Koder och teman skapades 

med hjälp av 

innehållsanalys.  
 

De fynd som identifierades:  
*Minskad kvalitet på sexlivet 
*Blödning och smärta 
*Minskad kroppsuppfattning 

och känsla av kvinnlighet efter 

kirurgisk behandling  
*Vaginala komplikationer 

efter strålbehandling  
*Partnerns beteende  
 
Citat beskrivna i resultatet.  
 

*Hög tillförlitlighet - urvalet är målinriktat enligt tema, 

resultatet svarar på syftet, citat finns beskrivna, intervjulängd 

finns beskriven.  
Sänks - samtycke, bortfall och inklusionskriterier finns ej 

beskrivet.  
*Hög verifierbarhet - tydlig beskrivning av intervjuerna finns 

samt vilka frågor som användes.  
Sänks - analysprocessen kunde varit tydligare.  
*Hög pålitlighet - analysprocessen endast är delvis beskriven. 
Sänks - förförståelse finns ej beskriven.  
*Hög överförbarhet - studiens är överförbar till kvinnor med 

livmoderhalscancer och kontexten är tydligt beskriven.  
 

 


