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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av cervixcancer samt deras 

upplevelser av sjukvårdens bemötande. Studien genomfördes som en litteraturstudie som 

grundades på 14 vetenskapliga artiklar som var framtagna från databaserna Cinahl och 

Medline. I resultatet framkom att vissa av kvinnorna känt skamkänsla och genans över att ha 

drabbats av cervixcancer. Kvinnorna beskrev även att hoppet hade stor betydelse för att orka 

gå vidare i sin sjukdom. Efter behandling för cervixcancer upplevde kvinnorna en försämring 

av deras sexuella funktioner och för en del var det påfrestande att umgås med vänner och 

bekanta och kvinnorna blev på grund av det socialt isolerade. I det positiva av sjukvårdens 

bemötande betonar kvinnorna vikten av sjukvårdspersonalens och framför allt sjuksköterskans 

roll att hjälpa dem med hanteringen av sjukdomen. I det negativa bemötandet från sjukvården 

beskrev kvinnorna läkarna som kalla och okänsliga. Resultatet av studien visade att livet efter 

att ha fått en cervixcancer diagnos förändrats för de flesta av kvinnorna. De beskrev hur 

kroppen påverkats samt hur deras psykiska hälsa försämrades. Det sociala livet påverkades 

även det. Kvinnorna beskrev att sjukvården hade en stor central roll i deras liv men att den 

tyvärr inte alltid levde upp till deras önskningar och förväntningar. 

 

Nyckelord: bemötande, cervixcancer, litteraturstudie, sjukvård, upplevelser                                                               

Keyword: response, cervixcancer, literature review, medical care, experiences 
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INTRODUKTION 

Cervixcancer, det vill säga livmoderhalscancer, är den näst vanligaste typen av cancer efter 

bröstcancer (Bedford, 2009). I Sverige är cervixcancer relativt ovanligt jämfört med övriga 

världen och dödsantalet år 2006 var enligt Socialstyrelsen 125 kvinnor (2009). Cervixcancer 

är vanligast hos kvinnor i åldern 45-50 år, men kan förekomma långt ner i åldrarna. Före 20 

årsålder är det sällsynt med denna cancerform (Weström, Åberg, Andersson & Jönsson, 

2005).  

Cancer 
Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika cancersjukdomar som alla har det 

gemensamma, att cellerna på någon plats i kroppen börjar dela sig okontrollerat. Efter hand 

bildar dessa celler en tumör som växer sig allt större. Tumör är en bildning av en massa celler 

som fortsätter att växa okontrollerat (Sorbe & Frankendal, 2000). Tumören kan antingen vara 

benign, godartad eller malign, elakartad. Är tumören malign kan den ge upphov till metastaser 

vilket innebär att tumören sprider sig till andra delar av kroppen (Ericson & Ericson, 2008).  

 

Cervixcancer 

Cervixcancer är en skivepitelcancer som främst drabbar livmoderhalsen, livmodern, bäckenet 

och som i sällsynta fall även kan drabba lymfkörtlarna och sprida sig till övriga kroppen, se 

bild 1 (Weström et al., 2005).  

Cancern delas in i olika stadium beroende på hur mycket den har spridit sig i kroppen:  

Stadium 0: Detta innebär att det finns cancerceller i cervix, men de har inte spridit sig eller börjat 

växa in i djupare vävnader kring cervix.  

Stadium 1: Cancern är begränsad till livmodern. 

Stadium 2: Cancern har börjat sprida sig runt cervix 

och i omgivande vävnader. 

Stadium 3: Cancern är spridd utanför livmodern och 

har börjat sprida sig till bäckenväggarna.     

Stadium 4: Cancern är avancerad och är spridd till                                                                                                     

andra organ (Bedford, 2009).  

                                                                    
                                              Bild1:www.livmoderhalscancer.info/images/diagram_1.jpg 
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Riskfaktorer  
Forskare vet idag att 99 procent av all cervixcancer orsakas av ett sexuellt överförbart virus 

vid namn humant papillomvirus (HPV). HPV förekommer i ett hundratal olika varianter, de 

flesta är lågrisktyper och orsakar inte cervixcancer. Högrisktyperna kan däremot orsaka 

cellförändringar som i sin tur kan leda till cervixcancer. De vanligaste HPV som orsakar 

cervixcancer är nummer 16 och 18 (Bedford, 2009; Likes & Itano, 2002). Sexuell aktivitet 

före 18 års ålder liksom oskyddad sex med många sexuella partners är riskfaktorer för 

uppkomst av cervixcancer (José, Mariela, Hugo & Gloria, 2004). En annan riskfaktor är 

rökning. Det har visat sig att nikotinet och dess omvandlingsprodukter utsöndras och 

koncentreras i cervixsekretet (Sorbe & Frankendal, 2000). Ytterligare en riskfaktor för 

cervixcancer är låg socioekonomisk status. Hit hör kvinnor med lägre utbildning, låg 

inkomsttagare och med invandrarbakgrund. Anledningen är att dessa kvinnor ofta söker hjälp 

för sent på grund av sämre kunskap om sjukdomen, sämre ekonomi som gör att de inte har råd 

att betala för undersökningar och läkarvård samt även språkproblem det vill säga svårigheter 

att förmedla sig samt göra sig förstådda (Reynolds, 2004). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Symtom 
I tidiga stadier ger cervixcancer få eller inga symtom. Däremot uppkommer symtom längre 

fram i sjukdomsförloppet i form av småblödningar mellan menstruationerna samt smärta vid 

eller efter samlag. Rikliga, slemmiga, ofta blodblandade flytningar är också vanligt. Smärtor i 

nedre delen av buken uppkommer sent, vilket i regel betyder att tumören är spridd utanför 

cervix. Andra symtom på långtgången cervixcancer är när det börjar uppstå problem från 

urinblåsan, tarmen samt bensvullnad (Weström et al., 2005). 

 

Diagnos och behandling 
Diagnosprocessen börjar med att en läkare eller barnmorska tar ett cellprov. Detta görs genom 

att läkaren eller barnmorskan tar lite sekret med celler från cervix, som sedan skickas iväg till 

ett laboratorium för mikroskopisk undersökning. Skulle cellprovet vara onormalt säkerställs 

diagnosen genom att det tas en biopsi, ett vävnadsprov, och utifrån svaret på detta avgörs 

vilken behandlingsmetod som är lämpligast (Likes & Itano, 2002). Från den 1 januari 2010 

har Socialstyrelsen (2008) beslutat att införa ett vaccin mot HPV i det allmänna 

vaccinationsprogrammet för barn. Alla flickor födda 1999 och senare skall erbjudas 



 
 
 

3 
 

vaccination. Flickorna vaccineras när de är mellan 10 till 12 år. HPV-vaccinationen skyddar 

mot de två virustyperna (HPV 16 och 18) som förknippas med cervixcancer (Socialstyrelsen, 

2008). Cervixcancer kan behandlas med olika metoder beroende på vilket stadium sjukdomen 

befinner sig i och vilken typ av virus tumören består av. De alternativa metoderna som finns 

är konisering, som ofta sker i tidigt stadium samt hos unga kvinnor med graviditetsönskan. 

Vid konisering avlägsnas det cancerdrabbade området genom ett litet operationsingrepp med 

laser via vagina (Sorbe & Frankendal, 2000). Ett annat alternativ är ett större kirurgiskt 

ingrepp då livmodern, äggledare, äggstockar och intilliggande lymfkörtlar avlägsnas, denna 

metod används om cancern har spridit sig. Strålbehandling är en behandlingsmetod som avser 

att skada eller döda cancercellerna, men spara omkringliggande vävnad. Metoden används i 

kombination med kirurgi eller då kirurgi inte är möjlig (Bedford, 2009). Cytostatika eller 

cellgifter, som det även kallas, ges för att bota cancer, bromsa sjukdomsförloppet eller för att 

lindra symtom som inte kan botas. Cytostatikas uppgift är att döda de sjuka cancercellerna. 

Tyvärr är även många av kroppens friska celler känsliga för cytostatika. Om friska celler i 

exempelvis benmärg, hår och slemhinnor dödas kan det medföra biverkningar som sänkt 

blodvärde, håravfall och mag-tarm besvär. Dessa biverkningar upphör ofta efter avslutad 

behandling. Cytostatika kan ges som dropp, injektion eller i tablettform (Cancerfonden, 2009; 

Bedford, 2009). 

 

Sjukvårdens omvårdnadsroll 
I Hälso - och sjukvårdslagen beskrivs målen för hälso- och sjukvård. Den ska bedrivas på lika 

villkor för alla och eftersträva en god hälsa. Vården ska vara av god kvalitet, ha god hygienisk 

standard, tillfredställa patientens behov av trygghet, respektera patientens självbestämmande 

och vara lättillgängig. Vårdpersonal ska också tillgodose patientens behov av kontinuitet och 

säkerhet och främja till en god kontakt mellan patienten och personal. Vården ska ges med 

respekt för den enskilda människans värdighet och behov (SFS 1982:763, Raadu, 2009). 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa områden är: att främja hälsa, 

att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (ICN, 2007).  

Sjuksköterskan ska tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov avseende 

fysiska och psykiska behov såväl som sociala, kulturella och andliga. Sjuksköterskan skall 

också tillvarata patientens egna kunskaper och resurser samt möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra lidandet (Socialstyrelsen, 

2005).  
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Omvårdnad vid cervixcancer 
När kvinnan får besked om diagnosen cervixcancer är detta inte enbart en allvarlig sjukdom 

utan även ett hot mot fertiliteten. Ett cancerbesked leder ofta till att patienten hamnar i en kris. 

Ångest, stress, ilska och sorg är inte ovanliga reaktioner. Hur kvinnans reaktion på ett sådant 

besked tas emot varierar från kvinna till kvinna (Cancerfonden, 2009). Behandling av 

cervixcancer omfattas inte enbart av operationer, cytostatika och strålning, lika viktiga delar 

är omhändertagande med empati, omsorg och förståelse. Det är viktigt att personalen har 

förmåga att dela med sig av kunskaper och fakta om sjukdomen på ett sätt som är lättförståligt 

(Sorbe & Frankendal, 2000). Den övergripande vården omkring den cancersjuka kvinnan 

omfattar hennes psykiska, fysiska, sociala, emotionella, andliga och sexuella behov (Bedford, 

2009). 

 

Problemformulering 
Uppsatsförfattarna har valt att göra denna studie då de under sin verksamma period som 

sjuksköterskor på gynekologisk avdelning sett fall av kvinnor som drabbats av diagnosen 

cervixcancer. Att få diagnosen cervixcancer medför ofta en kris för kvinnorna och de flesta 

mår mycket dåligt såväl psykiskt, fysiskt som socialt. I dessa lägen har sjukvården en viktig 

roll att fylla genom att finnas till hands, stötta, hjälpa och lyssna. Målsättningen med denna 

studie var att få en kunskapsöversikt över kvinnors psykiska, fysiska och sociala upplevelser 

som sjukdomen och dess behandling för med sig och på så sätt kunna erbjuda en ännu bättre 

vård. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av cervixcancer samt deras 

upplevelser av sjukvårdens bemötande. 

 
 
Frågeställning 
Vilka upplevelser beskrev kvinnorna att de hade av cervixcancer? 

Hur beskrev kvinnorna att de upplevde sjukvårdens bemötande efter att ha fått diagnosen 

cervixcancer?  
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METOD 

Design 
Denna studie har genomförts som en litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 
Sökning av vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna Cinahl och Medline. För att hitta 

artiklar till denna litteraturstudie har följande sökord används; cervix cancer, treatment, 

nursing, impact, attitude, feelings, feeling och experience. Sökorden har framkommit utifrån 

syfte och frågeställning och har sedan använts i olika kombinationer. Först lästes titel och 

abstrakt och om dessa var relevanta för föreliggande studies syfte lästes hela artikeln. 

Slutligen ingick 14 artiklar i denna litteraturstudie. För mer detaljerad beskrivning av 

sökstrategin, se tabell 1. 

Tabell 1. Sökstrategi för artiklar om cervixcancer 

Databas Sökord Antal 

Träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
artiklar 
till 
resultatet 

Cinahl Cervix cancer 311 98 3 

 Cervix cancer AND treatment 71 52 0 

 Cervix cancer AND nursing 51 32 0 

 Cervix cancer AND impact 27 2 2 

 Attitude AND cervix cancer 45 40 2 

 Cervix cancer AND feelings 3 3 2 

 Cervix cancer AND treatment AND 
experience  

26 8 0 

 Cervix cancer AND experience 
AND feeling 

2 2 0 

Medline Cervix cancer 244 87 2 
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 Cervix cancer AND treatment 72 17 1 

 Cervix cancer AND nursing 7 6 1 

 Cervix cancer AND impact 21 4 0 

 Attitude AND cervix cancer 3 3 0 

 Cervix cancer AND feelings 0 0 0 

 Cervix cancer AND treatment AND 
experience 

4 4 1 

 Cervix cancer AND experience 
AND feeling 

0 0 0 

 

 

Inklusionskriterier 
Kriterierna som skulle vara uppfyllda för att en artikel skulle inkluderas var att den skulle ha 

publicerats i en vetenskaplig tidskrift, vara skriven på engelska, publicerad mellan åren 2000 -

2010, vara gratis och tillgänglig i fulltext med ett abstrakt att läsa.  

 

Exklusionskriterier 
Några av artiklarna återkom vid flertalet av sökningarna och dessa lästes därför endast första 

gången. Artiklar av låg kvalitet uteslöts (se vidare förklaring under analys). 
 

Tillvägagångssätt 
Uppsatsförfattarna har sökt artiklar på varsitt håll. Därefter har uppsatsförfattarna träffats 

minst en gång i veckan för att jämföra resultatet av artikelsökningen samt sammanställa och 

identifiera relevanta artiklar som varit intressanta för frågeställningen. 

 
Analys 
För att göra en kvalitetsbedömning av artiklarna har hjälp tagits av en modifierad 

granskningsmall som är framtagen av Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2006) samt Forsberg 

och Wengström, (2008). Granskningsmallarna är till för att granska den vetenskapliga 

kvaliteten på de artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie. Det finns en granskningsmall 
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för kvalitativa respektive kvantitativa studier. Den kvalitativa mallen består av 25 frågor som 

kan besvaras med ja eller nej. Maxpoängen är 25 poäng. Ett ”Ja” ger ett poäng och ett ”Nej” 

ger noll poäng. Mindre än 15 poäng är lika med låg kvalitet, 15-19 poäng är av medelkvalitet, 

och över 20 poäng räknas som hög kvalitet (bilaga 1). Den kvantitativa mallen består av 29 

frågor som även de besvaras med ja (1 poäng) och nej (0 poäng). Maxpoängen är 29 poäng. 

Mindre än 18 poäng är lika med låg kvalitet, 18-22 poäng är av medelkvalitet och poäng över 

23 är av hög kvalitet (bilaga 2). De 14 artiklar som ingick i denna litteraturstudie har 

analyserats utifrån frågeställningarna. Följande huvudkategorier framkom vid analysen om 

kvinnors upplevelser av cervixcancer: psykiska, fysiska och sociala upplevelser i samband 

med cervixcancer, samt kvinnors upplevelser av sjukvårdens bemötande i samband med 

cervixcancer. Under psykiska upplevelser i samband med cervixcancer samt kvinnors 

upplevelser av sjukvårdens bemötande i samband med cervixcancer, redovisas 

underkategorier som: negativa och positiva psykiska upplevelser i samband med cervixcancer, 

samt positiva och negativa upplevelser av sjukvårdens bemötande. Kvinnors fysiska 

upplevelser i samband med cervixcancer och kvinnors sociala upplevelser i samband med 

cervixcancer delades inte upp i underkategorier utan presenteras som huvudkategorier. 

 

Etiska överväganden 

Då detta är en litteraturstudie behövs inget etiskt tillstånd. Vid granskning av artiklarna har 

resultatet behandlats på ett objektivt sätt, det vill säga författarna har på varsitt håll läst och 

granskat artiklarna och sedan jämfört, granskat och sammanställt resultatet tillsammans. 

Sammankomst har skett minst en gång i veckan. Resultatet har inte förvrängts utan har 

granskats ärligt och opartiskt det vill säga författarnas ambitioner har varit att inte förvränga 

eller tolka återgivna resultat (Forsberg & Wengström, 2008). 
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RESULTAT 

Denna studies resultat bygger på analyser av kvalitativa (n = 12) och kvantitativa (n = 2) 

vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2000 och 2010. Av dessa 14 artiklar var sex av 

medel kvalitet och åtta var av hög kvalitet. Sammanfattningsvis var artiklarna från Europa (n= 

8 ), Nordamerika (n= 4) och Asien (n= 2). För en översikt av de inkluderade artiklarna till 

denna litteraturstudie, se tabell 2. I följande avsnitt presenteras resultatet utifrån 

frågeställningarna om kvinnors upplevelser av cervixcancer samt kvinnors upplevelser av 

sjukvårdens bemötande efter att ha fått diagnosen cervixcancer.  
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Tabell 2: Sammanställning av resultatet gällande kvinnors upplevelser av cervixcancer samt sjukvårdens bemötande 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Urval 

Resultat Kvalitet 
Poäng 
 

Abayomi, J.,  
Kirwan, J., 
Hackett, A., & 
Bagnall, G. 
 
2005 
Storbritannien 

A study to investigate 
women´s experiences of 
radiation enteritis 
following radiotherapy 
for cervical cancer. 
 

Att undersöka hur biverkningar 
av strålbehandling påverkar 
livskvaliteten hos kvinnor med 
cervixcancer. 
 

Intervjustudie med 10 kvinnor 
som har diagnosen 
cervixcancer i åldern 28 till 85 
år.  

Majoriteten av kvinnorna beskriver 
biverkningar efter strålbehandling. Den 
vanligaste är diarré. Biverkningar orsakade 
av strålbehandling gjorde att kvinnorna 
utsattes för psykiskt, fysiskt och socialt 
lidande. Kvinnorna hanterade 
biverkningarna genom medicinering, olika 
dieter och att stanna hemma. Många sökte 
inte hjälp på grund av att de tyckte det var 
genant. 

Medel 
19 p 

Akyüz, A., 
Güvenc, G., 
Üstünsöz, A., & 
Kaya, T. 
 
2008 
Turkiet 

Living With Gynecologic 
Cancer: Experience of 
Women and Their 
Partners. 

Undersöka vilka upplevelser 
gynekologisk cancer haft och 
vilka tankar, känslor som 
uppkommit hos kvinnor med 
cervixcancer och deras partners. 

Intervjustudie med 19 kvinnor 
diagnostiserade med 
gynekologisk cancer, varav 
fyra med cervixcancer i 
åldrarna 43 till 70 år och 12 
partners i åldrarna 46 till 73 
år.  
 

Att få diagnosen cancer hade en stor 
inverkan på familjelivet som ofta behövde 
struktureras om. Kvinnorna och deras 
partners beskrev känslor som oro, ångest, 
stress och även en stor rädsla för döden. 
 

Hög 
21 p 

Bertram, C.C., & 
Magnussen, L. 
 
2008 
Nordamerika 

Informational needs and 
the experiences of 
women with abnormal 
Papanicolaou smear  

Beskriva kvinnors upplevelser 
av ett onormalt Papanicolaou 
test (Pap test) och vilken 
information de behövde. 

Intervjustudie med 10 kvinnor 
i åldern 18 till 35 år som hade 
en bakgrund där de haft minst 
ett onormalt Pap test inom en 
fem års period. 

Kvinnorna ville ha direkta svar på frågor 
angående diagnosen, hjälp att hantera 
skammen som de kände efter att ha drabbats 
av en sexuellt överförbar sjukdom, hjälp 
med att söka och få information från 
tillförlitliga källor, ha kontinuerlig 
uppföljning.  

Hög 
23 p 

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

Assessing the impact of 
late treatment effects in 
cervical cancer: an 
exploratory study of 
women´s sexuality. 
 
 

Att undersöka kvinnors 
sexualitet två till tre år efter 
cervixcancer behandling. 
 
 
 
 

En fenomenologisk 
intervjustudie där 
13 kvinnor över 18 år som 
avslutat strålbehandling för 
två till tre år sedan 
intervjuades. 
 

Resultatet blev att cancer behandlingar kan 
resultera i sena fysiska biverkningar som 
diarré och inkontinens, dessa i sin tur gav 
psykiska besvär som nedsatt sexuell 
funktion. 
 
 

Hög  
23 p  
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Urval 

Resultat Kvalitet 
Poäng 

Storbritannien      
Clemmens, D.A., 
Knafl, K., Lev, 
E.L., & 
McCorkle, R. 
 
2008 
Nordamerika 

Cervical Cancer: Patterns 
of Long-Term Survival. 

Att beskriva kvinnors 
livskvalitet efter att ha överlevt 
cervixcancer och vilka faktorer 
som påverkar deras bearbetning. 

Intervjustudie där 19 kvinnor i 
åldern 29 till 64 år 
diagnostiserats  med 
cervixcancer för 7 till 28 år 
sedan. 

Tre kategorier framkom i resultatet: de som 
valt att gå vidare och lämna den svåra 
cancer tiden bakom sig, de som fick en ny 
syn på livet och lärde sig fokusera på det 
positiva cancern fört med sig och de som 
hade svårt att släppa de negativa som 
cancern fört med sig. Faktorer som hjälpt 
deras bearbetning av sjukdomen var främst 
sjukvårdspersonalens hjälpande och 
stöttande roll samt uppbackningen från 
familj och vänner. 

Hög 
20 p 

Ekwall, E., 
Ternestedt, B-M., 
& Sorbe, B. 
 
2003 
Sverige 

Important Aspects of 
Health Care for Women 
With Gynecologic 
Cancer. 

Beskriva vad kvinnor 
diagnostiserade med 
gynekologisk cancer upplevde 
viktigt i mötet med hälso-
sjukvården. 

Intervjustudie med 14 kvinnor 
i åldern 33 till 80 år som var 
diagnostiserade med 
gynekologisk cancer.  

Vården ska vara tillgänglig, kompetent och 
väl koordinerad. Kvinnorna tyckte även att 
stöd och god kommunikation var viktig för 
att få behålla en god självbild. 

Hög  
21 p 

Greenwald, H.P., 
& McCorkle, R. 
 
2008 
Nordamerika 

Sexuality and Sexual 
Function in Long-Term 
survivors of Cervical 
Cancer. 

Att undersöka sexualiteten och 
den sexuella funktionen hos 
kvinnor som behandlats för 
invasiv cervixcancer. 

Intervjustudie där 208 kvinnor 
i åldern 29 till 69 år med 
diagnosen cervixcancer  
intervjuades. 

Kvinnor som överlevde cervixcancer 
behandlad med kirurgi hade en positiv 
inställning till sexualitet och sexuell 
aktivitet. 

Medel 
18 p 

Greimel, E.R., 
Winter, R., Kapp, 
K.S., & Haas, J. 
 
2009 
Österrike 

Quality of life and sexual 
functioning after cervical 
cancer treatment: a long-
term follow-up study. 

Att undersöka 
långtidsbehandlingars inverkan 
på livskvalitet och den sexuella 
funktionen hos kvinnor som 
överlevt cervixcancer.  

Enkätstudie där 121 kvinnor 
diagnostiserade med 
cervixcancer som fått och 
överlevt behandling mellan 
åren 91 och 02 svarade på 
frågor. 

Kvinnor som behandlats med 
strålbehandling hade sämre livskvalitet än 
de som behandlats med kirurgi eller 
cytostatika. Den sexuella njutningen är lika 
i alla behandlingsgrupper medan det aktiva 
samlivet var lägre hos kvinnor som 
genomgått strålbehandling. 

Hög 
23 p 

Hammer, K., 
Mogensen, O., & 
Hall, E. 
 
2009 

Hope as experienced  in  
women newly diagnosed 
with gynaecological 
cancer. 
 

Beskriva hoppets betydelse för 
kvinnors psykiska tänkande vid 
nydiagnostiserad gynekologisk 
cancer. 
 

Intervjustudie där 27 
nydiagnostiserade kvinnor i 
åldern 24 till 87 år med 
gynekologisk cancer 
intervjuades. 

Fem kategorier om hoppets betydelse kom 
fram i resultatet. Hoppet om att bli botad 
och kunna leva som vanligt igen, hoppet om 
att kunna leva ett aktivt liv och må bra, 
hoppet om att kunna behålla den inre  

Medel  
18 p 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Urval 

Resultat  Kvalitet 
Poäng 

Danmark    styrkan och integriteten. Hoppet fanns hos 
många i kärleken till anhöriga och att 
hoppet gav styrka att kämpa mot 
hopplösheten som gärna ville göra sig 
påmind. 

 

Kritcharoen, S., 
Suwan, K., & 
Jirojwong, S. 
 
2005 
Thailand 

Perception of Gender 
Roles, Gender Power 
Relationships, and 
Sexuality in Thai 
Women Following 
Diagnosis and Treatment 
for Cervical Cancer 

Att beskriva kvinnor och deras 
partners uppfattningar om 
könsroller, maktförhållanden och 
sexuallitet innan diagnos och 
efter behandling för 
livmoderhalscancer.  
 
 

En intervju studie som 
inkluderade 97 kvinnor med 
diagnosen cervixcancer samt 
deras partners . Kvinnorna 
hade fått behandling för sin 
sjukdom. 

Före cancer diagnosen skötte de flesta av 
kvinnorna hushållet medan det efter 
diagnosen fick mer hjälp av deras partners, 
som även i vissa fall helt tog över 
hushållssysslorna. Det sexuella samlivet 
minskade efter cancer behandling på grund 
av att kvinnorna trodde att cancern skulle 
sprida sig medan partnerna var rädda för att 
skada sina kvinnor. 

Hög  
23 p 

Kvåle, K., & 
Bondevik, M. 
 
2007 
Norge 

What is important for 
patient centred care? A 
qualitative study about 
the perceptions of 
patients with cancer. 

Att beskriva vikten av att som 
cancerpatient få känna sig 
respekterad och få känna 
delaktighet i beslut om insatser 
som rör deras hälsa samt 
orsakerna bakom deras 
eventuella önskemål. 

En intervjustudie med 20 
cancer patienter i åldern 25 till 
80 år, som hade varierande 
diagnoser med cancer i olika 
stadier och med olika 
prognoser. 

Patienter ville känna sig respekterade, få 
uppriktig information, känna att 
sjukvårdspersonalen lyssnade, få vara 
delaktiga i beslut som rörde dem både 
angående behandling och den dagliga 
vården. 

Medel 
17 p 

Kwok-wei, W., 
& Chui, Y-Y. 
 
2007 
China 

Women´s experience of 
internal radiation 
treatment for uterine 
cervical cancer. 

Kvinnors upplevelser efter att de 
fått strålning för sin  
livmoderhalscancer. 

En fenomenologisk 
intervjustudie. 
Åtta deltagande kvinnor, äldre 
än 18 år, som hade fått 
diagnosen livmoderhalscancer 
inte mindre än ett år tidigare 
och genomgått 
strålbehandling.   

Den mest plågsamma upplevelsen som 
kvinnorna hade efter strålbehandling var 
isoleringen under själva behandlingen och 
att de fick lov att ligga helt stilla. Även de 
fysiska och psykiska symtomen som smärta, 
problem med urinblåsan samt depressioner 
och dödsångest var plågsamma. 

Hög  
22 p 

Saegrov, S., & 
Halding, A-G. 
 
2004 
Norge 
 

What is it like living with 
the diagnosis of cancer? 
 
 
 
 

Att undersöka hur det är att leva 
med diagnosen cancer och hur 
behandling och rehabilitering 
upplevdes. 
 
 

En fenomenologisk 
intervjustudie, där 
fem män och sju kvinnor 
diagnostiserats med diagnosen 
cancer för sex månader till tre 
år tidigare, åldern var 43 till  

Det var en lång väg från att vänta på 
diagnosbeskedet från läkaren, den psykiska 
påfrestningen under behandlingsperioden, 
och ett fungerande socialt nätverk där 
kvinnan kunde söka stöd och tröst i svåra 
stunder. Även perioden efter behandling när  

Medel 
18 p 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Urval 

Resultat Kvalitet 
Poäng 

   70 år. kvinnan skulle komma på fötter igen och 
börja leva ett ”normalt” liv igen och den 
ständiga rädslan för att få ett återfall av 
sjukdomen. 

 

Schwartz, S. 
 
2009 
Nordamerika 

Young Cervical Cancer 
Patients and Fertility. 

Granska förekomsten av 
livmoderhalscancer hos kvinnor 
i barnafödande ålder och 
identifiera reproduktiva problem 
för dessa patienter. 

Granskning av publicerade 
forskningsrapporter och 
epidemiologisk data på 
kvinnor 18 till 44 år mellan 
åren 2001 och 2006, med 
gynekologisk cancer. 

Unga kvinnor med livmoderhalscancer är 
en särskild population med unika behov när 
det gäller fertilitet.  

Medel  
20 p 
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Kvinnors psykiska upplevelser i samband med cervixcancer 
 
Negativa psykiska upplevelser av cervixcancer 
Ordet cancer fungerar som en symbol för rädsla och kaos och beroende på hur kvinnorna 

associerande dess betydelse påverkade det hur personer med cancer upplevde sin egen 

livssituation som i många fall förändras (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 2003; Saegrov & 

Halding, 2004). Kvinnor upplevde cervixcancer som en mycket allvarlig diagnos som hade 

stor inverkan på deras psykiska hälsa och kvinnlighet eftersom de kvinnliga organen är 

inblandade (Akyüz, Güvenc, Üstünsöz & Kaya, 2008; Greimel, Winter, Kapp & Haas, 2009). 

Perioden direkt efter att de hade fått diagnosen upplevde kvinnorna som mycket svår psykiskt 

med chock, stress och oro över att deras hälsa försämrats. Rädslan för döden var även stor 

(Akyüz et al, 2008; Kwok-wei & Chui, 2007). Saegrov och Halding (2004) har gjort en studie 

där det framkom att perioden, väntetiden, från när cancer först misstänktes tills det att 

diagnosen fastställdes var en mycket psykiskt påfrestande tid. Att ha gått runt med ovisshet 

och tankar kring vad läkaren skulle ge för information ansågs av de flesta kvinnorna vara den 

värsta tiden. För många av kvinnorna innebar det att de gått från att vara en frisk människa till 

att ha fått ett cancerbesked och anses vara sjuk (Saegrov & Halding, 2004). 

Många beskrev att de kände skamkänsla och genans över att ha drabbats av cervixcancer och 

tyckte det var jobbigt att berätta för anhöriga och nära vänner. De kände en stor ångest och 

ängslan över hur anhöriga skulle reagera och bete sig och hade funderingar hur relationerna 

skulle komma att förändras. Rädslan inför framtiden var stor och funderingar på hur 

sjukdomen och dess behandling skulle inverka på deras liv gjorde att flera av kvinnorna 

drabbades av en depression (Abayomi, Kirwan, Hackett & Bagnall, 2005). För de kvinnor 

som var under 45 år och fick diagnosen cervixcancer var även funderingarna runt fertiliteten 

stor, det vill säga möjligheterna att bli gravid och föda barn (Akyüz et al, 2008; Schwartz, 

2009). 

 

Positiva psykiska upplevelser av cervixcancer 
I en studie som gjorts i Danmark intervjuades kvinnor om hoppets betydelse för det psykiska 

tänkandet och dess betydelse för att ha orkat gå vidare i sin sjukdom. Tron om hoppet på att 

bli frisk, behandlas och komma tillbaka till det normala livet igen var stor. Kvinnorna önskade 

sig ett liv som var detsamma som innan sjukdomen (Hammer, Mogensen & Hall, 2009).  
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Saegrov och Halding (2004) beskrev hoppet som ett mentalt tillstånd som kännetecknades av 

önskan att uppnå ett mål, kombinerat med en viss förväntan på att det som ville uppnås var 

uppnåeligt.  

 

Följande citat av Hammer et al, (2009), sid 277, belyste hoppet: 

”I feel hopelessness when I think about my children…I feel awful getting cancer. Then I think 

maybe they can remove all of the cancer. Then I feel hopeful” 

”My love for my husband and my love for my daughter give me hope and power to move on” 

“I believe that hope is something everybody needs until they take their last breath” 
[Kursivering tillfogad]  

Att drabbas av cancer sågs även av vissa kvinnor som en ”väckarklocka”, en andra chans i 

livet. Cancern väckte många olika tankar kring livet och gav ett annat perspektiv och 

uppskattning på det. Att leva med cancer gav en stor erfarenhet och medförde ofta att kvinnan 

växte som människa (Clemmens, Knafl, Lev & McCorkle, 2008; Kwok-wei & Chui, 2007). 

 

Kvinnors fysiska upplevelser i samband med cervixcancer 
Kvinnor som på olika sätt behandlats för cervixcancer upplevde ofta fysiska problem som 

smärta, sömnlöshet, utmattning, störd funktion hos urinblåsa och tarm, håravfall och 

kräkningar (Burns, Costello, Ryan-Woolley & Davidson, 2007; Akyüz et al, 2008; 

Kritcharoen, Suwan & Jirojwong, 2005; Greimel, Winter, Kapp & Haas, 2009; Greenwald & 

McCorkle, 2008). Ständig trötthet, illamående, nedsatt aptit och viktminskning var andra 

vanliga fysiska symtom som kunde uppstå (Abayomi et al, 2005; Kwok-wei & Chui, 2007). 

Det var även vanligt förekommande med sexuella problem såsom vaginal stenos som är en 

sorts förträngning av vagina, samt torrhet och smärta vid samlag och oförmågan att känna 

vällust. Det uppgavs att många av kvinnorna som behandlats för cervixcancer upplevde en 

försämring av sina sexuella funktioner på grund av dessa symtom (Burns et al, 2007; Akyüz 

et al, 2008; Kritcharoen et al, 2005; Greimel et al, 2009; Greenwald & McCorkle, 2008). En 

annan bidragande faktor var rädslan och ångesten för den störda funktionen från urinblåsa och 

tarm.  
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När det gällde kvinnornas ändrade kroppsuppfattning hade det en stor inverkan eftersom det 

påverkade själva kärnan i hennes identitet som kvinna (Burns et al, 2007; Akyüz et al, 2008; 

Kritcharoen et al, 2005). Under behandling med strålning besvärades många kvinnor främst 

av diarré. Diarrén kunde antingen vara kontinuerlig eller i perioder med förstoppning 

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

allvarliga fysiska symtom eftersom de hade stor inverkan på kvinnornas vardag och 

livskvalitet (Burns et al, 2007). För många av kvinnorna var det omöjligt att under de 

allvarliga episoderna av diarré och inkontinens fungera som mor och hustru (Abayomi et al, 

2005; Clemmens et al, 2008). Diarrén medförde också att många avstod från viss mat, bland 

annat stark och fiberrik mat så som frukt och grönsaker. Maten var inte heller lika tilltalande 

längre då den inte upplevdes smaka som förut (Abayomi et al, 2005; Kwok-wei & Chui, 

2007). 

 

Kvinnors sociala upplevelser i samband med cervixcancer 
Sjukdomen gav förändringar i kvinnornas dagliga rutiner, i de flesta hushåll var det vanligast 

att kvinnorna skötte tvätt, städning, matlagning, diskning, handling och insyn i familjens 

ekonomi. Dessa sysslor lämnades nu över till familjemedlemmar det vill säga make, barn och 

mor och svärmor. Att behövt lämna över ansvaret på andra kändes för de flesta kluvet, skönt 

samtidigt som det kändes som en belastning. Kvinnor spelade ofta en central roll i hanteringen 

av familjen, vilket kan vara svårt att släppa ifrån sig, men ett måste när all energi gått åt till 

sjukdom och behandling (Akyüz et al, 2008; Kritcharoen et al, 2005). De sociala relationerna 

som att umgåtts med vänner, återuppta fritidssysselsättningar och fortsätta vara aktiv på 

jobbet var för många ett måste då det handlade om livskvalitet och ett sätt att känna sig 

levande. Det fungerade också som en hjälp att bearbeta situationen, kvinnorna hade någon 

som lyssnade och ställde upp (Akyüz et al, 2008; Kritcharoen et al, 2005). Andra tyckte att 

det var påfrestande att umgås med vänner och bekanta och blev på grund av det socialt 

isolerade, kvinnan orkade inte med mer än sig själv (Abayomi et al, 2005). En del kvinnor 

valde också att vara beskyddande och skärma av familjemedlemmarna genom att inte tala om 

sjukdomen och dess följder. Många var försiktiga med hur och om vad de informerade sina 

makar och barn, och valde istället att prata om sjukdomen med professionella eller andra som 

var eller varit drabbade (Saegrov & Halding, 2004). 
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Kvinnors upplevelser av sjukvårdens bemötande i samband med cervixcancer 
 
Positiva upplevelser av sjukvårdens bemötande  
Vad gällde hur kvinnor blivit bemötta av sjukvården visade en studie på att vårdgivaren hade 

en viktig roll i cancerdrabbade kvinnors liv. Att ha fått ett cancerbesked var en livskris och 

kvinnor beskrev att ett sådant besked var lättare att handskas med om hon fått det av en läkare 

som hon kände förtroende för, det vill säga en läkare som kvinnan hade träffat och haft 

kontakt med innan (Ekwall et al, 2003).  

De var även positivt inställda till läkare som på något sätt gav dem ett liten hopp eller 

uppmuntran och en information som gjorde att de vågade tro på framtiden (Saegrov & 

Halding, 2004). Patienter som var väl informerade hade en bättre förmåga att kunna hantera 

sin sjukdom. Många kvinnor tyckte att det ökade deras livskvalitet att veta vad de hade att 

vänta sig både av sjukdomens beteende samt symtom efter behandlingar (Greenwald & 

McCorkle, 2008). Många kvinnor upplevde att sjuksköterskan bemötte dem med respekt och 

lyssnade på deras önskemål. Kvinnorna togs på allvar, behandlades som vuxna och fick sina 

frågor besvarade. De frågor som inte kunde besvaras av sjuksköterskan togs med till läkaren 

och blev besvarade där. Kvinnorna upplevde ofta att de kom närmare i kontakten med 

sjuksköterskan än läkaren. Detta tros bero på att sjuksköterskan deltog mer aktivt i vårdandet 

och att läkaren ofta var någon som kvinnorna såg upp till (Kvåle & Bondevik, 2007). 

I en studie som visade på hur kvinnor upplevde bli bemötta framkom att det flesta av 

kvinnorna var överrens om att de ville att läkarna gav ett korrekt och ärligt svar och att 

informationen skulle ges ansikte mot ansikte. Språket skulle vara lättförståeligt och inte 

innehålla för mycket medicinsk terminologi. Det var viktigt att läkaren tog sig tid så de kunde 

ställa frågor och få ett svar som de förstod utan att de kände att de besvärade eller upptog 

deras tid (Saegrov & Halding, 2004). I en studie av Bertram och Magnussen (2008) betonade 

kvinnorna vikten av sjukvårdspersonalens och framför allt sjuksköterskans roll att hjälpa dem 

med hanteringen av sjukdomen, med det menade de främst hur viktigt det var att de inte 

dömde dem utan fanns där till hands för att stötta och hjälpa (Bertram & Magnussen, 2008). 

En annan positiv inverkan som sjukvården kunde hjälpa till med var möjligheten att få prata 

med andra som varit i samma situation och överlevt cancern och dess behandling. Kvinnorna 

kunde på så sätt få en inblick i hur det var i verkliga livet och de fick en form av bekräftelse 

på att det sjukvårdspersonalen sa var sant (Kwok-wei & Chui, 2007). 
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Negativa upplevelser av sjukvårdens bemötande 
I en studie gjord på kvinnor som drabbats av cervixcancer beskrevs att sjuksköterskan inte 

hade visat medkänsla. Informationen de gav hade varit svårförstålig, med mycket krångliga 

och svårbegripliga ord. Detta medförde att det var svårt för kvinnorna att hantera sjukdomen 

och effekten av behandlingen. Många av kvinnorna i studien upplevde även att de fått för lite 

information av sjuksköterskan, särskilt gällande långtidsbiverkningar som sjukdomen kunde 

medföra (Clemmens et al, 2008). En del kvinnor önskade veta allt medan andra endast ville ha 

svar på sina frågor och funderingar, detta tyckte de att läkaren och vårdpersonalen skulle tagit 

hänsyn till (Ekwall et al, 2003). Vissa läkare upplevdes som kalla och okänsliga, där varken 

något hopp eller uppmuntran gavs. Vissa kvinnor hade fått cancerbeskedet via telefon vilket 

de tyckte var okänsligt gjort (Saegrov & Halding, 2004). Många kvinnor reagerade på miljön 

där läkarbesök och samtal hölls. Rummen var ofta små och gav ett sterilt intryck och de 

upplevde det som om tiden var allt för knapp, att det inte fanns utrymme att ställa alla frågor 

och få ordentliga svar (Burns et al, 2007). På grund av att kvinnan ofta upplevde läkaren som 

någon hon såg upp till ledde detta till att vissa kvinnor inte vågade ta upp sina funderingar och 

frågor med läkaren utan använda sjuksköterskan som mellanhand (Kvåle & Bondevik, 2007). 

Något som många studier belyste var avsaknaden av information gällande sexuella funktioner. 

De flesta ville ha informationen både vid cancer beskedet och under och efter behandlingen 

för att vara förberedda på vad som kunde förväntas (Akyüz et al, 2008; Burns et al, 2007; 

Ekwall et al, 2003; Kritcharoen et al, 2005; Greenwald & McCorkle, 2008). Många sökte 

också information om sin sjukdom via andra källor till exempel internet, från familj och 

vänner. Denna information kunde ibland vara missvisande och felaktig vilket medförde att 

missförstånd kunde förekomma (Bertram & Magnussen, 2008).   
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 
Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av cervixcancer samt deras 

upplevelser av sjukvårdens bemötande. Resultatet vad gäller kvinnors psykiska upplevelser i 

samband med cervixcancer redovisades som negativa och positiva upplevelser. De negativa 

psykiska upplevelserna visade att vissa av kvinnorna kände skamkänsla och genans över att 

ha drabbats av cervixcancer (Abayomi et al, 2005). Det som visade sig ha stor positiv 

inverkan på de psykiska upplevelserna var hoppet för att orka gå vidare i sin sjukdom. Tron 

om hoppet att bli frisk och komma tillbaka till ett normalt liv igen var stor (Hammer et al, 

2009). Resultaten från kvinnors fysiska upplevelser i samband med cervixcancer visade att 

sexuella problem var vanligt förkommande. Ungefär 50 procent av kvinnor som behandlats 

för cervixcancer upplevde en försämring av deras sexuella funktioner (Burns et al, 2007; 

Akyüz et al, 2008; Kritcharoen et al, 2005; Greimel et al, 2009; Greenwald & McCorkle, 

2008). Kvinnors sociala upplevelser i samband med cervixcancer yttrade sig i att det var 

påfrestande att umgås med vänner och bekanta och kvinnorna blev på grund av detta socialt 

isolerade (Abayomi et al, 2005).  Resultaten av kvinnors upplevelser av sjukvårdens 

bemötande i samband med cervixcancer redovisas som positiva och negativa upplevelser. I 

det positiva bemötandet betonade kvinnorna i en studie av Bertram och Magnussen (2008) 

vikten av sjukvårdspersonalens och framför allt sjuksköterskans roll att hjälpa dem med 

hanteringen av sjukdomen, med det menade de främst hur viktigt det var att personalen inte 

dömde dem utan fanns där till hands för att stötta och hjälpa. I det negativa bemötandet från 

sjukvården beskrev kvinnorna läkarna som kalla och okänsliga. 

(Saegrov & Halding, 2004). 

 

Resultatdiskussion 
 
Kvinnors psykiska upplevelser i samband med cervixcancer 

Negativa psykiska upplevelser av cervixcancer 
I resultatet från litteraturstudien framkom att vissa av kvinnorna kände skamkänsla och 

genans över att ha drabbats av cervixcancer (Abayomi et al, 2005). Uppsatsförfattarna tycker 

det är sorgsamt att dessa kvinnor som är allvarligt sjuka skall behövas belastas med 

skamkänslor och genans över att ha drabbats av cancer. Anledningen till dessa känslor tror 

uppsatsförfattarna har samband med att cervixcancer oftast kopplas ihop med ett virus som är 
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sexuellt överförbart. Många kanske förknippar det med andra sexuella överförbara sjukdomar 

som till exempel hiv och herpes. Att berätta för andra om sin cancersjukdom kan vara svårt, 

men ändå menar Reitan och Schölberg (2003) att det var viktigt att kvinnorna informerade 

sina närmaste om diagnos, behandling och sina känslor kring sjukdomen.  

Det kunde även vara en fördel att någon anhörig eller nära vän följde med till läkarbesöket för 

att få höra samma information vilket kunde göra det lättare att bearbeta och diskutera känslor 

och funderingar. 

 

Positiva psykiska upplevelser av cervixcancer 
I en studie gjord av Hammer et al. (2009) beskrevs hoppets betydelse för kvinnor som 

drabbats av cervixcancer. Tron om hoppet på att bli frisk, kunna behandlas och komma 

tillbaka till det normala livet igen var stor. Kvinnorna önskade kunna leva ett liv som var 

detsamma som innan sjukdomen. Uppsatsförfattarna tror att känslan av hopp är knuten till 

framtiden och är därför en viktig faktor inom all vård och omsorg. Hoppet ger energi och kraft 

till att orka kämpa och hjälper kvinnorna att orka gå vidare med sin sjukdom. 

Sjukvårdspersonal och kanske framför allt sjuksköterskornas uppgift är att hjälpa kvinnorna 

behålla tron på hoppet. Hjälpa dem att se framåt och kunna hitta små positiva vardagliga ting 

som håller livsgnistan uppe utan att för den skull uppmuntra till mål och förväntningar som är 

ouppnåeliga. Reitan och Schölberg (2003) beskrev att en anledning till att en cancersjukdom 

medför lidande är just det faktum att framtiden kan var osäker. De beskriver också att 

människans sätt att bemästra sin cancersjukdom påverkar sjukdomens utveckling, och att 

studier pekar på positiva samband mellan hopp och överlevnad just när det gäller cancer. 

Vidare beskriver de att hoppet kan svikta hos en människa som utsätts för alltför stora 

påfrestningar. De bekräftade även det som uppsatsförfattarna tror, nämligen att hoppet anses 

vara en känsla som kan påverkas av bland annat sjukvårdspersonalens förhållningssätt. 

Sjukvårdspersonalens närvaro och beteende har stor betydelse för hur de cancerdrabbade 

kvinnorna mår. Vidare beskriver Reitan och Schölberg (2003) att sjukvårdspersonalen har en 

viktig uppgift att hjälpa kvinnorna behålla en positiv självbild, hitta en förvissning om att de 

kan lära sig att anpassa sig till de eventuella begränsningar som sjukdomen kan medför samt 

en förmåga att lösa problemen. De skriver även om familj och vänner. Att dessa två var 

viktiga källor till hopp för kvinnor med cancer. De hade en stor betydelse för förutsättningen 

att kvinnorna skulle kunna känna sig hoppfulla och optimistiska. 
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Kvinnors fysiska upplevelser i samband med cervixcancer 
Sexuella problem var vanliga fysiska upplevelser. Ungefär 50 procent av kvinnor som 

behandlats för cervixcancer upplevde en försämring av deras sexuella funktioner (Burns et al, 

2007; Akyüz et al, 2008; Kritcharoen et al, 2005; Greimel et al, 2009; Greenwald & 

McCorkle, 2008). Att våga ta tag och inleda ett samtal om sexuallitet med kvinnor i dessa 

situationer tycker uppsatsförfattarna är mycket viktigt. Detta för att få kvinnorna 

uppmärksamma om problemen och att våga prata om dem, och framför allt våga fråga vid 

funderingar. I en artikel skriven av Petersen och Quinlivan (2002) togs det upp att sexualitet 

kunde vara ett känsligt område. Därför fanns en risk att både vårdpersonal och kvinnorna 

undvek ämnet och att detta i sin tur ledde till ökade sexuella problem på grund av 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 och att sexualitet var ett 

tabubelagt område. Detta indikerar att personal skulle behöva vidareutbildning i till exempel 

bemötande av känsliga frågor. 

 

Kvinnors sociala upplevelser i samband med cervixcancer 
Vissa kvinnor med cervixcancer tyckte det var påfrestande att umgås med vänner och bekanta 

och blev på grund av det socialt isolerade, kvinnorna orkade inte med mer än sig själva 

(Abayomi et al, 2005). Att vissa kvinnor upplever det påfrestande att umgås med andra tror 

uppsatsförfattarna är mycket individuellt och grundas mycket på hur sjuk kvinnan är i sin 

cancersjukdom. Det inverkar säkert också hur påverkad hon är av sin behandling samt hur hon 

är som individ. Klee, Thranov, Machin, Prof och Hon (1999) skrev i en studie att kvinnorna 

påverkades mycket av sin behandling och sitt sjukdomstillstånd. Detta ledde ofta till oro och 

depressioner. Depressionerna i sin tur ledde till social isolering. I studien togs det också upp 

att det var viktigt att hjälpa kvinnorna att komma ut i det sociala livet och motivera till dagliga 

aktiviteter. Uppsatsförfattarna tror att kvinnorna behöver den dagliga aktiviteten för att få en 

struktur i vardagen och på så sätt få annat att fokusera på så att inte allt handlar om 

sjukdomen.  
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Kvinnors upplevelser av sjukvårdens bemötande i samband med cervixcancer 

Positiva upplevelser av sjukvårdens bemötande 

Kvinnor som av sjukvårdspersonal var väl informerade hade en bättre förmåga att kunna 

hantera sin sjukdom. Många kvinnor tyckte att det ökade deras livskvalitet att veta vad de 

hade att vänta sig både av sjukdomens beteende samt symtom efter behandlingar (Greenwald 

& McCorkle, 2008). Uppsatsförfattarna har av egna erfarenheter bland annat märkt att 

patienter som fått information av läkare många gånger inte har förstått allt som sagts utan har 

många frågor och funderingar om vad de egentligen menade.  

Därför är det viktigt att annan personal såsom sjuksköterskor är med när kvinnorna blir 

informerade av läkare så de vet vad som sagts och kan ”översätta” och på så sätt kunna stödja 

och hjälpa kvinnorna i olika situationer. Det är också viktigt att som läkare tänka på att 

informera på ett lättförståligt språk som patienterna förstår. Martins (2009) och Rchaidia, 

Dierckx de Casterlé, De Blaeser och Gastmans (2009) styrker detta då de i sina studier 

beskrev att kvinnor som var nöjda och hade fått information som de förstått hade färre 

symtom och en bättre hälsa. Kvinnor som var välinformerade var lugnare och hade mindre 

oro.  

 

Negativa upplevelser av sjukvårdens bemötande 
Kvinnors negativa upplevelser av sjukvården har Saegrov och Halding (2004) beskrivit i sin 

studie där kvinnor hade olika upplevelser av läkares bemötande. Vissa av kvinnorna tyckte att 

läkarna var kalla och okänsliga. Uppsatsförfattarna tror att det kan bero på att många av 

läkarna har svårt att ta till sig patienterna och håller därför en distans mellan sig och dem. 

Detta för att orka med sitt arbete och inte bli allt för emotionellt engagerade. 

Uppsatsförfattarna tror också att vissa kvinnor upplevde att läkare som var ärliga och raka 

kunde upplevas som okänsliga och kalla. I en sådan situation kan kvinnan uppleva att 

informationen som ges är jobbig och hon förknippar läkaren som den ”onda” som ger 

beskedet. Att vissa läkare inte tagit sig tid och lyssnat på patienten kan också handla om 

tidsbrist, då sjukvården idag är väldigt stressande. Kvinnorna kan också befinna sig i chock 

vid informationstillfället och kan därför inte ta till sig all information, vilket kan leda till 

misstolkningar. Att ge ett cancerbesked kan vara svårt och känsloladdat även för läkare och 

att framföra ett sådant besked kan vara mycket psykiskt påfrestande detta trots att läkare har 

det som sin arbetsuppgift. I en studie gjord av Moores, Castle, Shaw, Stockton och Bennet 

(2007) bekräftas detta. Här tas bland annat upp att även om läkare får utbildning i hur de ska 
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hantera sina egna känslor är det inte alltid lätt att leva upp till, utåt är de professionella men 

inombords är känslorna andra. 

 

Metoddiskussion 
Studien har genomförts som en litteraturstudie. Metoden innebär att en kunskapsöversikt görs 

över ett avgränsat område (Forsberg & Wengström, 2008). Hade syftet varit att få fördjupade 

kunskaper om kvinnors upplevelser av cervixcancer hade det varit bättre att genomföra en 

intervjustudie (Polit & Beck, 2008). Artiklar söktes i databaserna Cinahl och Medline. 

Dessa databaser valdes eftersom de innehåller vetenskapliga artiklar relaterade till 

omvårdnad. De sökord som användes i studien var cervix cancer, treatment, nursing, impact, 

attitude, feelings, feeling och experience. Uppslagen till sökorden har framkommit utifrån 

syfte och frågeställning samt tidigare läst litteratur som användes till sammanställningen av 

introduktionen. Vid flera av sökningarna återkom samma artiklar vilket kan ses som en styrka 

då sökorden var relevanta, dessa artiklar har dock endast redovisats en gång i resultattabellen. 

I föreliggande studie användes gratis fulltext artiklar publicerade mellan åren 2000 till 2010, 

även detta kan ses som en styrka då det ger denna litteraturstudie ett aktuellt resultat med 

uppdaterad forskning. Att enbart inkludera artiklar som fanns att tillgå gratis kan även ses som 

en brist eftersom det kan innebära att viktig kunskap missats. Detta var dock ett medvetet val 

bland annat på grund av ekonomiska skäl men även för att studien genomfördes under 

begränsad tid. Denna litteraturstudies resultat baserades på 14 artiklar, varav 12 var 

kvalitativa och två var kvantitativa. Att de flesta artiklarna var kvalitativa anser 

uppsatsförfattarna vara en styrka eftersom litteraturstudiens syfte var att beskriva upplevelser. 

Detta gav ett djupgående svar på våra frågeställningar. De kvantitativa artiklarna användes 

dock eftersom de hade rätt syfte och ett relevant resultat. Åtta av artiklarna hade hög kvalitet 

och sex artiklar hade medel kvalitet. Att de flesta artiklarna var av hög kvalitet ökade i sin tur 

validiteten i denna litteraturstudie. En annan styrka i studien var att artiklarna som granskades 

beskrev studier från Europa, Nordamerika och Asien. Detta ger en bredare bild av hur det ser 

ut i övriga världen. Det fanns dock en medvetenhet om att det kunde förekomma kulturella, 

religiösa och socioekonomiska skillnader mellan länderna. Uppsatsförfattarna har i uppsatsen 

delat upp resultatet i kategorier. Psykiska upplevelser delades upp i underkategorier som 

negativa och positiva upplevelser även sjukvårdens bemötande delats upp i underkategorier 

som positiva samt negativa upplevelser. Det var däremot svårt att identifiera underkategorier 

till alla huvudkategorier så uppsatsförfattarna valde att inte dela upp de fysiska och sociala 
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upplevelserna. Anledningen var att dessa två teman var så korta och därför var det svårt att 

hitta nyanser som kunde bilda egna underkategorier.  

 

Slutsats 
Föreliggande studies syfte var att utforska vilka upplevelser kvinnorna beskrev att de hade av 

cervixcancer samt hur de upplevde sjukvårdens bemötande. Det resultatet visade var att 

kvinnor som fått cervixcancer inte bara fått en cancer diagnos, utan livet hade för det flesta 

förändras helt. Resultatet av de psykiska upplevelserna visade att det fanns negativa och 

positiva upplevelser. Negativa upplevelser beskrevs som genans och skulkänslor över att ha 

drabbats av cervixcancer. Av de positiva upplevelserna beskrevs bland annat tron och hoppets 

betydelser. Sexuella problem var vanligt förekommande när det gällde de fysiska 

upplevelserna. De sociala upplevelserna yttrade sig i att kvinnorna isolerade sig ifrån vänner 

och bekanta. Kvinnors positiva upplevelser av sjukvårdens bemötande visade att sjukvården 

har en central uppgift i den cancersjukes liv där en rak och lättförstålig information är viktig. 

Dock framkom av de negativa upplevelserna att sjukvårdens bemötande inte alltid uppfyllde 

kvinnornas önskningar, där bland annat avsaknaden av information togs upp. 

 

Projektets kliniska betydelse 
Uppsatsförfattarna anser att föreliggande studies resultat ger en kunskapsöversikt för 

sjukvårdpersonal som arbetar med kvinnor som drabbats av cervixcancer. Resultatet kan vara 

till hjälp för vårdpersonal och då framförallt sjuksköterskor för att ge bästa vård för dessa 

drabbade kvinnor. Som sjuksköterska är det viktigt att se till hela patienten, det vill säga 

kunna hjälpa och lindra de psykiska, fysiska och sociala omvårdnadsbehoven, detta är en av 

sjukvårdens och kanske främst en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter. 

 
Förslag till vidare forskning 
Uppsatsförfattarna anser att det vore intressant att i framtiden utföra en empirisk studie som 

bland annat via intervjuer skulle kunna jämföra om informationsbehovet är olika mellan 

kvinnor som fått olika sorters behandlingar. 
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Bilaga 1: Granskningsmall för kvalitetsbedömning-Kvalitativa studier (Willman, et al., 2006;Forsberg, et al., 
2008). 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionskriterierna beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
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Bilaga 2: Granskningsmall för kvalitetsbedömning-Kvantitativa studier (Willman, et al., 2006;Forsberg, et al., 2008).  

 Fråga   Ja                                   Nej                         

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Återger abstraktet studiens innehåll?   

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7. Är designen relevant utifrån syftet?   

8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9. Är inklusionskriterierna relevanta?   

10. Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11. Är exklusionskriterierna relevanta?   

12. Är urvalsmetoden beskriven?   

13. Är urvalsmetoden televant för studiens syfte?   

14. Finns populationen beskriven?   

15. Är populationen representativ för studiens syfte?   

16. Anges bortfallets storlek?   

17. Kan bortfallet accepteras?   

18. Anges var studien genomfördes?   

19. Anges när studien genomfördes?   

20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21. Anges vilka mätmetoder som användes?   

22. Beskrivs studiens huvudresultat?   

23. Presenteras hur data bearbetas statistiskt och analyserats?   

24. Besvaras studiens frågeställningar?   

25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av resultatet?   

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
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