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Bakgrund: Det uppkommer 570 000 nya fall av cervixcancer i världen varje år, vilket gör cervixcancer 

till den fjärde vanligaste cancerformen. Förloppet är långsamt och diagnostiseras vanligen via biopsi. 

Behandling kan ske via kirurgi, radioterapi, kemoterapi eller kombinationer av dessa tre. Vid 

diagnostillfället och framåt är det vanligt att patienterna behöver psykiskt stöd, då är det viktigt att vara 

medveten om vilka aspekter och erfarenheter som vanligtvis närvarar. Syfte: Syftet var att belysa aspekter 

av livskvalitet samt erfarenheter av att leva med cervixcancer. Metod: Litteratursökningen skedde 

systematiskt via Polit och Beck nio steg (2017). Artiklarna granskades via Polit och Beck 

granskningsmall, 12 artiklar klarade granskningen och användes i litteraturstudiens resultatet. Via 

färgmarkering delades relevant resultat in i fem arbetskategorier som sedan blev till fem slutliga. 

Resultat: Kvinnorna upplevde ensamhet, delvis relaterat till att de inte klarade av att fortsätta arbeta. De 

möter psykosociala utmaningar, avsevärt försämrad sexuella funktion, fysiska besvär som medförde 

många konsekvenser samt att partnerrelationen påverkades. Däremot erfar många en mer positiv syn på 

livet med bättre prioriteringar samt förbättrad livskvalitet efter behandling. Slutsats: En generell 

förbättring sågs efter behandling. Kvinnor är i behov av stöd från omgivningen och genom att öka 

kunskaperna kring sjukdomen kan den negativa sociala uppfattningen reduceras.  

 



          

 3 

 

 

 

Innehållsförteckning  

1. Introduktion 5 

1.1 Cervixcancer - statistik och stadieindelning 5 

1.2 Symtom 6 

1.3 Riskfaktorer och förebyggande åtgärder 6 

1.3.1 Riskfaktorer: 6 

1.3.2 Förebyggande åtgärder 7 

1.4 Diagnostisering 7 

1.5 Behandlingar, eventuella biverkningar och komplikationer 7 

1.5.1 Kirurgi 7 

1.5.3 Kemoterapi 8 

1.5.4 Radiokemoterapi 8 

1.6 Uppföljning 9 

1.7 Sjuksköterskans ansvar vid omvårdnad 9 

1.8 Definition av begreppet livskvalitet 10 

1.9 Problemformulering 10 

1.10 Syfte 10 

2. Metod 11 

2.1 Litteratursökning 11 

2.2 Urvalsprocess 13 

2.2.1 Urval 1 13 

2.2.2 Urval 2 13 

2.2.3 Urval 3 13 

2.4 Databearbetning och analys 13 

2.5 Forskningsetiska överväganden 14 

3. Resultat 15 

3.1  Emotionella reaktioner 15 

3.2 Fysiska reaktioner 17 

3.3 Sociala erfarenheter 17 

3.3.1 Relationen till partner och familj 18 

3.3.2 Påverkad arbetsförmåga och den ekonomiska bördan 18 

3.3.3 Erhålla stöd från omgivningen 18 

3.4 Förändrat sexualliv 19 



          

 4 

3.4.1 Avståndstagande och åsidosatt sexualitet 20 

3.4.2 Försämrad sexuell funktion 20 

3.5 Nya attityder till livet 21 

4. Diskussion 22 

4.1 Resultatdiskussion 22 

4.2 Metoddiskussion 24 

4.3. Slutsats 25 

4.4 Klinisk betydelse 25 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 26 

5. Källhänvisningar 27 

 

Bilaga 1: Artikelmatris                                            32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



          

 5 

1. Introduktion 
Cervixcancer innebär tillväxt av maligna celler i livmoderhalsen mellan skivepitel och 

cylinderepitel (Jerpseth 2011). Denna cancerform har långsam tillväxt (Dallabrida et al. 2014) 

vilket innebär att förstadiet till malignitet kan existera i flera år innan själva tumören upptäcks 

(Jerpseth 2011). Tilldelas diagnosen cervixcancer kan innebära stora utmaningar för kvinnan i 

fråga. Både diagnos och behandling kan orsaka mer eller mindre påverkan på kvinnans fysiska 

samt psykiska mående (Dallabrida et al. 2014). Genom prevention i form av vaccination mot 

de två främsta virusen HPV 16 och HPV 18 (Cancerfonden 2018a: Folkhälsomyndigheten 

2015) samt screening har frekvensen av cervixcancer minskat, även dödligheten i Sverige har 

minskat på grund av tidig identifiering. Tillgång till screening ser olika ut runt om i världen 

(Socialstyrelsen 2015) därav är resursfattiga länder fortfarande svårt drabbade av denna 

cancerform (Kebede Tadesse 2015).  

1.1 Cervixcancer - statistik och stadieindelning  

Enligt World Health Organisation [WHO] (2019a) är Human Papillomavirus [HPV] orsaken 

till cirka 70% av alla fall av cervixcancer i världen, varav högrisktyperna HPV 16 och HPV 18 

orsakar cirka 70% av cervixcancerfallen (Bhatla et al. 2018; Nilbert 2013 & Silva et al. 2018). 

HPV-infektion är vanligare hos yngre kvinnor (Byun et al. 2018) cirka 45% av alla kvinnor i 

världen som diagnostiseras med cervixcancer är under 45 år (Rosa et al. 2017). Trots att en stor 

del av fallen med cervixcancer orsakas av en HPV-infektion är det endast ca 10% av 

infektionerna som utvecklas till cervixcancer. Under år 2018 presenterades 570 000 nya fall av 

cervixcancer i världen samt 311 000 dödsfall, vilket gör cervixcancer till den fjärde vanligaste 

cancerformen (WHO 2019a).  

 

Stadieindelningen av cervixcancer sker kliniskt enligt Federation of Gynecology and Obstetrics 

[FIGO], se tabell 1. Stadie I innebär att tumören är begränsad till Cervix, till skillnad från stadie 

II till IV där det skett en expandering. Vid stadie II har tumören spridits utanför uterus gränser, 

vid stadie III utanför bäckenväggen/hela vaginan samt vid stadie IV har spridningen utökat till 

rektum samt metastaserat till - vanligtvis - lever och lungor (Azmawati et al. 2014; Bhatla et 

al. 2018 & Nilbert 2013). Hur många procent av alla med cervixcancer i världen som fick 

diagnosen i vilket stadie kan ses i tabell 1.  

 
Tabell 1. Stadie och beskrivning av stadie (Azmawati et al. 2014; Nilbert 2013; Bhatla 2018) samt procentandelar 

av kvinnor som fått sin diagnos i respektive stadie (Azmawati et al. 2014). Fritt översatt. 

Stadie Beskrivning Andel individer (%) som fick 

sin diagnos i respektive stadie 

I Tumören är begränsad till cervix  42 

  IA Kan bli identifierad med mikroskop  

  IB Kan identifieras med blotta ögat  

II Tumören har spridits utanför uterus gränser men inte till bäckenväggen  30 

  IIA Sträcker sig inte till parametrium  

  IIB Sträcker sig till paramerium men inte ända upp till bäckenväggen  
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III Tumören sträcker sig till nedre tredjedelen av vaginan och/eller sträcker sig 

till bäckenväggen 

21 

  IIIA Sträcker sig till vaginans nedre tredjedel men ej till parametrium  

  IIIB Sträcker sig till parametrium och/eller njurbäckenet och orsakar 

njurpåverkan 

 

  IIIC Sträcker sig till bäckenets lymfkörtlar   

IV Tumören har spridit sig till bäckenet eller spridit sig till 

urinblåsans/rektums slemhinna och kan orsaka blåspåverkan  

6 

  IVA Tumören har spridit sig till närliggande organ i bäckenet.  

  IVB Tumören har spridit sig till andra organ  

 

1.2 Symtom   

Symtomen som uppträder först är vanligtvis flytningar och avvikande blödningar (WHO 

2019a). Flytningarna är till en början gulvita för att sedan övergå i brun färg och till sist grön 

(Jerpseth 2011) med en illaluktande doft. Med avvikande blödningar menas postmenopausala 

blödningar, blödningar mellan menstruationer och blödningar framförallt vid samlag. Andra 

vanliga symtom som uppstår vid en långt framskriden cervixcancer är smärta i benen, rygg och 

bäcken (WHO 2019a) samt komplikationer med urinblåsa och tarm, se tabell 1 (Jerpseth 2011). 

Även symtom som minskad aptit, trötthet, viktnedgång, (WHO 2019a) anemi eller 

urinförgiftning kan visa sig vid en långt framskriden cervixcancer (Kristensen 2003).               

1.3 Riskfaktorer och förebyggande åtgärder 

1.3.1 Riskfaktorer: 

Att vara bärare av virus, framförallt HPV men även Herpes (Jiamset & Hanprasertpong 2016) 

och Aids (Kebede & Kebede 2017), ses vara en bidragande riskfaktor till att cervixcancer 

utvecklas (Jiamset & Hanprasertpong 2016). Dessa virus överförs vid sexuell kontakt (Kebede 

Tadesse 2015) och kan ses i tumörcellerna vid cellprovtagningarna (Jiamset & Hanprasertpong 

2016). Risken för återfall av HPV-infektion är upp till 60 procent (Byun et al. 2018) och ökar 

även hos personer som tidigare haft förstastadieceller eller dysplasi, därför måste dessa 

patienter följas upp noggrant.  

      Denna grupp av kvinnor kallas ofta för falskt negativt screenade, vilket blir ytterligare en 

riskfaktor. Kvinnor friskförklaras på falska grunder för att sedan anses ha invasiva tumörer som 

snabbt vuxit (Sorbe 2013). Detta då det vid analys påvisats vara felaktigt behandlade förstadier 

som då kvarstått. Alternativt att cellprovsmaterialet vid uppföljningen varit bristfälligt och 

därmed kan diagnos inte ställas och ingen vidare utredning påbörjas (Bhatla et al. 2018; Sorbe 

2013). Riskfaktorerna blir då att för lite cellprovsmaterial tagits eller att behandlingen inte varit 

tillräcklig (Sorbe 2013).  

      Ytterligare riskfaktorer är användning av tobak (Kebede Tadesse 2015), specifikt rökning 

(Jiamset & Hanprasertpong 2016; Kebede & Kebede 2017), flera graviditeter (Jiamset & 

Hanprasertpong 2016;Kebede Tadesse 2015), polygami (Kebede Tadesse 2015) samt hög 

alkoholförbrukning (Kebede Tadesse 2015).  
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      Frekvensen av cervixcancer har minskat i resursrika länder men kvarstår i hög grad i  

resursfattiga länder (Kebede Tadesse 2015). Kulturella och socioekonomiska förhållanden som 

har påvisats öka risken att drabbas av HPV-infektion är; tidiga äktenskap (Kebede Tadesse 

2015), tidig sexualdebut (Kebede & Kebede 2017; Kebede Tadesse 2015) samt flera olika 

sexpartners (Jiamset & Hanprasertpong 2016; Kebede & Kebede 2017; Kebede Tadesse 2015). 

Socioekonomiska faktorer som påverkar kan vara utbildningsnivå, yrke och inkomst (Kebede 

Tadesse 2017) specifikt fattigdom (Kebede & Kebede 2017).     

1.3.2 Förebyggande åtgärder  

Cervixcancer är en av de cancerformer som är lättast att både förhindra och behandla om den 

upptäcks tidigt. Förhindra uppkomsten sker via vaccination medan screening ser till att cancern 

upptäcks tidigt. Görs inte det kommer antalet dödsfall av cervixcancer i världen att öka med 

det dubbla per år tills år 2040 (WHO 2019b). 
 

Primärprevention med vaccination och sekundärprevention med screening:  

Sedan 1970-talet har antalet som insjuknar i världen i cervixcancer per år halverats och detta 

på grund av vaccination och screening. Idag erbjuds vaccination i Sverige mot HPV 6, 11, 16 

och 18 till flickor i årskurs 5 och 6 genom allmänna vaccinationsprogrammet (Cancerfonden 

2018a; Folkhälsomyndigheten 2015), medan screening utgör en stark grund för att förebygga 

cervixcancer (Bhatla et al. 2018; Cancerfonden 2018b). Screeningen utgörs av 

cellprovstagning och erbjuds till alla kvinnor från 23 års ålder till och med 64 års ålder, för att 

tidigt påvisa förändringar som skulle kunna leda till stadie I av cervixcancer. Efter 64 års ålder 

sker analys för HPV vart sjunde år (Cancerfonden 2018b; Socialstyrelsen 2015).  

1.4 Diagnostisering  

Vid cellförändringar undersöks livmodertappen med hjälp av ett kolposkop, ett mikroskop som 

kan användas av läkare (Cancerfonden 2018c; Hellström-Frykman 2009 & Jerpseth 2011) för 

att bedöma om och vart biopsi behövs på livmodertappen (Cancerfonden 2018c; Jerpseth 2011 

& Shaffer et al. 2019). Biopsi är den undersökningsform som fastställer den misstänkta 

diagnosen och innebär att en bit av vävnaden undersöks för eventuell malignitet (Bhatla et al. 

2018; Jerpseth 2011). Svaret på biopsi-undersökningen och utgör en stor del i fastställande av 

stadium (Bhatla et al. 2018). Även den kliniska undersökningen som består av inspektion och 

palpation i narkos [PIN] underlättar vid fastställandet (Regionala cancercentrum 2017). 

Ytterligare undersökningsformer som ger vidare information om bland annat stadieindelning 

är;  ultraljud, positronemissionstomografi [PET], cystoskopi och rektoskopi (Bhatla et al. 2018; 

Regionala cancercentrum 2017).   

1.5 Behandlingar, eventuella biverkningar och komplikationer  

Tumörens stadie och spridning avgör huvudsakligen vilken behandling som genomförs. 

Vanligtvis sker en kombinationsbehandling av tre möjliga åtgärder vilka är cytostatika, 

strålbehandling och kirurgi (Bhatla et al. 2018).    

1.5.1 Kirurgi   

Den kirurgiska behandlingen görs vanligtvis på tidiga stadier av cervixcancer samt hos yngre 

kvinnor (Bhatla et al. 2018; Rob et al. 2010). Genom att behandla med kirurgi kan den sexuella 

funktionen beaktas samt att äggstockarna kan bevaras, därav att behandlingen är vanligare hos 

unga kvinnor (Bhatla et al. 2018). Vid kirurgi utförs antingen konisering, trakelektomi, enkel 
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hysterektomi, subtotal hysterektomi, total hysterektomi (Bhatla et al. 2018) eller radikal 

hysterektomi (Bråtilå et al. 2016). Konisering innebär att livmodertappens slemhinnor 

avlägsnas (Jerpseth 2011). Vid en trakelektomi avlägsnas endast livmoderhalsen, denna kirurgi 

är fertilitetsbevarande och önskvärd hos yngre kvinnor i tidigt stadie se tabell 1 (Egashira et al. 

2018). Vid enkel hysterektomi opereras den del av livmodertappen som är drabbad bort 

(Regionala cancercentrum 2017). Vid en subtotal hysterektomi avlägsnas livmoderkroppen 

medan livmoderhalsen bevara och vid total hysterektomi avlägsnas hela livmodern (Bhatla et 

al. 2018). Vid radikal hysterektomi avlägsnas livmoder, livmoderhals, övre delen av vagina 

och lymfkörtlarna i bäckenet (Bråtilå et al. 2016). Kirurgiska behandlingar vid gynekologisk 

cancer kan ge komplikationer som obstipation, detta på grund av att det kan ge skador på de 

parasympatiska nerverna (Possover & Schneider 2002).  

 

1.5.2 Radioterapi 
Radioterapi, även kallat strålbehandling (Campbell du Toit & Kidd 2015; Bruun Lorentsen & 

Grov 2011) används som behandling i samtliga stadier (Serkies & Jassem 2004). Det är ett 

alternativ både när kirurgin inte förväntas få bort all malignitet samt när tumören är lokalt 

avancerad (Bhatla et al. 2018; Regionala cancercentrum 2017). Radioterapi finns som både 

inre och yttre strålning. Inre strålbehandling betyder att strålkällan är placerad i kvinnan 

exempelvis livmodern och den yttre innebär att strålningen är utanför kroppen (Bruun 

Lorentsen & Grov 2011; Kwok-wei & Ying-yu 2007).    

     Radioterapi orsakar diarré (Campbell du Toit & Kidd 2015; Possover & Schneider 2002), 

minskad aptit, smärta vid miktering, fatigue och obstipation (Campbell du Toit & Kidd 2015). 

Radioterapi vid gynekologisk cancer påverkar livmoderns slemhinnor och epitel (Fernandes & 

Kimura 2010). 

1.5.3 Kemoterapi  

Det finns olika former av kemoterapi, även kallat cytostatika, och dess huvudsakliga uppgift är 

att förhindra cancercellernas celldelning. De är framförallt effektiva på tumörer som har snabb 

celldelning. Behandlingsformen ordineras som en intravenös infusion och ger i många fall 

svåra biverkningar på grund av att det inte bara påverkar de maligna cellerna utan även de 

friska samt slår i vissa fall ut kroppens immunförsvar. Fertila kvinnor som behandlas med 

cytostatika kan drabbas av oregelbundna menstruationer men också menopaus relaterat till 

hormonförändringar (Bruun Lorentsen & Grov 2011). Andra vanliga biverkningar av 

kemoterapi är illamående, kräkningar, diarré och förstoppning (Fernandes & Kimura 2010). 

1.5.4 Radiokemoterapi   

Radiokemoterapi är en kombinationsbehandling av radio- och kemoterapi, de används 

framförallt då tumörerna är i ett avancerat stadium (Bhatla et al. 2018), vilket inkluderar stadie 

IB och IIA till IVA, se tabell 1. Målet med behandlingen är framförallt att öka cancercellernas 

känslighet för strålning men också för att minska risken för metastasering (Regionala 

cancercentrum 2017). 

     Kombination av behandlingar leder till en högre risk för biverkningar i jämförelse med 

behandlingarna separat. De komplikationer som framförallt kan ses öka är de hematologiska 

och gastrointestinala, däribland illamående och kräkningar. Detta leder till viktminskning och 

uttorkning som i många fall resulterar i mild anorexi under behandlingstiden. Även radio-

inducerad diarré (Eifel 2006), urologiska besvär kan förekomma (Regionala cancercentrum 

2017; Gyncancer 2017) samt depression kan ses som ett vanligare symtom efter behandling 

med radiokemoterapi. Vid radiokemoterapi kan det uppkomma biverkningar som kan liknas 
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vid klimakteriet, detta på grund av att behandlingen påverkar funktionen av äggstockarna 

(Hyewoo & Hyojung 2016).     

1.6 Uppföljning  

Uppföljning är den sista delen för patienterna innan friskförklaring kan ske. Alla patienter, 

oavsett behandlingsform, följs upp i minst fem år om inte något avvikande sker.  Det första 

besöket efter avslutad behandling sker inom två till åtta veckor beroende på behandlingsform. 

Detta besök sker för att ge information, summera behandlingen samt utforma en individuell 

uppföljning. Patienterna erbjuds regelbundna kontroller var sjätte månad under de tre första 

åren, därefter sker kontrollerna en gång per år de sista två åren av uppföljningstiden. Cellprover 

som analyseras för både cytologi och HPV kallas för dubbelanalys. Det kan även  ingå i 

uppföljningen att göra en bilddiagnostik, exempelvis MRT, tre till sex månader efter avslutad 

behandling (Regionala cancercentrum 2017). Därefter gäller socialstyrelsens rekommendation 

om cellprovtagning fram tills 64 års ålder (Cancerfonden 2018b; Socialstyrelsen 2015) 

1.7 Sjuksköterskans ansvar vid omvårdnad  

Sjuksköterskan bör ständigt vara uppdaterad på lagar, författningar och styrdokument gällande 

hälso- och sjukvård. Hen skall besitta relevant kunskap om medicinsk vetenskap och 

beteendevetenskap för att på ett etiskt och korrekt vis kunna vårda kvinnor med sjukdom samt 

erbjuda god omvårdnad. Det är betydelsefullt att ha kunskap om de faktorer som kan påverka 

hur patienten hanterar diagnosen samt hur diagnosen utvecklas, detta för att kunna ge jämlik 

vård. Exempel på dessa faktorer är: Ålder, kön, socioekonomi, miljö och kulturtillhörighet 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017). Även val av kommande behandling beror på 

ovanstående faktorer i kombination med patientens hälsostatus, metastasutbredning, vilket 

stadie av cancern som patienten är i samt storleken på tumören. Redan vid diagnostillfället är 

det vanligt att patienterna kan komma att behöva psykologiskt och/eller emotionellt stöd 

(Hyewoo & Hyojung 2016). Då är det av betydande vikt att som sjuksköterska bekräfta 

patienten genom att spegla att hon blir sedd, hörd och förstådd. Adekvata metoder för detta är 

även att ge respons, spegla patientens känslor och ge patienten tid för reflektion och tankar 

genom att tala med pauser. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning grundas på sex olika 

kärnkompetenser vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Sjuksköterskans 

profession präglas av ett etiskt arbetssätt och personcentrerad vård vilket gör att patienten ska 

vara delaktig i sin vårdprocess gällande struktureringen av de individuella hälsoplanerna med 

individuella mål (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Den personcentrerade vården kan 

åstadkommas via de sex S:en; självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, 

sammanhang och strategier. 

De utgör en grund som främjar ett personcentrerat förhållningssätt istället för ett 

problembaserat och dem kan appliceras i många situationer i vården (Ternestedt & Österlind 

2013). Det är även viktigt att vara uppmärksam på om situationen ändras och i sådana fall lägga 

fram en ny aktuell hälsoplan. Lika viktigt som det är att kommunicera med patienten är det att 

veta när en som sjuksköterska behöver avvakta för att respektera patientens integritet (Eide & 

Eide 2009). Patienter med gynekologisk cancer kan uppleva en minskad syn på sin sexuella; 

självbild, relation och funktion. Då är det inom sjuksköterskans kompetensområde att genom 

omvårdnaden tillsammans med andra instanser tillgodose var patients enskilda fysiska, 

psykiska, och sociala behov (Hyewoo & Hyojung 2016).   
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1.8 Definition av begreppet livskvalitet 

WHO (2019c) beskriver livskvalitet som en individuell upplevelse och formas huvudsakligen 

av fysisk och psykisk hälsa, men också av sociala relationer samt personliga uppfattningar 

gällande livet, exempelvis; förväntningar, mål och problem. Livssituationen är den 

huvudsakliga faktorn som vid förändring kan skapa problem gällande upplevelsen av 

livskvalitet.    

      Hälsorelaterad livskvalitet är en vanlig form av upplevelse av livskvalitet. Med det menas 

hur de effekter som kommer av sjukdomen samt behandlingen påverkar livskvaliteten. 

Effekterna är symtom, terapeutisk effekt, biverkningar, patientens funktionsstatus samt den 

ekonomiska aspekten (Grzankowski & Carney 2011). För att få en större förståelse för 

begreppet hälsorelaterad livskvalitet bör “hälsa” definieras. Hälsa beskriva som “ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande inte bara frånvaro av sjukdom” (WHO 

2019c). Livskvalitet för patienter är när det ursprungliga fysiska, sociala och mentala 

välmåendet har påverkats av en medicinsk diagnos eller dess behandling. Patienter med 

cervixcancer kan påverkas av dessa aspekter (Cella et al. 1993). Att få beskedet om 

gynekologisk cancer kan påverka känslan av livskvalitet (Rosa et al. 2017).  

1.9 Problemformulering 

Cervixcancer är en sjukdom som kan drabba kvinnor i alla åldrar och HPV är den vanligaste 

orsaken till utvecklingen av cancerformen. Trots att antalet drabbade av cervixcancer har 

minskat i resursrika länder till följd av primärprevention och diagnostik är det fortfarande ett 

stort antal kvinnor som drabbas i resursfattiga länder. Behandlingarna vid cervixcancer medför 

biverkningar som kan komma att påverka kvinnans livskvalitet. Livskvaliteten som individuell 

upplevelse påverkas av både fysiska samt psykiska faktorer och framförallt livsomställningar. 

Vården bör vara uppmärksam och ha bredare kunskap kring dessa faktorer för att kunna ge 

optimalt stöd relaterat till aspekter av livskvalitet, upplevelser och erfarenheter under denna 

tid. Att som sjuksköterska kunna bemöta detta på ett professionellt sätt är av stor vikt för att 

bibehålla patientens livskvalitet, samt utföra personcentrerad vård. Även kvinnans egna 

förmåga att hantera symtom och psykosociala faktorer förbättras vid högre förståelse och mer 

kunskap, och för att kunna undervisa patienter behöver vårdpersonal initialt besitta denna 

kunskapen.   

1.10 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa aspekter av livskvalitet samt erfarenheter av att leva 

med cervixcancer.    
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2. Metod 
En litteraturstudie baseras på att ett syfte utformas som sedan används för att sammanställa 

resultaten i publicerad aktuell forskning. Detta gjordes enligt steg ett av Polit och Beck 

(2017) nio steg. Syftet används som utgångspunkt när databassökningen efter relevanta 

vetenskapliga artiklar genomförs på ett systematiskt sätt, vilket inkluderar en metodisk och 

kritiskt granskning. Något som utmärker en litteraturstudie är att en kort rapportering av 

aktuell forskning inom ämnet finns med i introduktionen. För att skriva en litteraturstudie 

krävs det att inklusions-, och exklusionskriterier utformas för att effektivt kunna begränsa 

sökningen. Processen och sammanställningen för att skapa en litteraturstudie kan redogöras 

med hjälp av Polit och Beck följande nio steg (Polit & Beck 2017) Fritt översatt.   

 

1. Formulering och beskrivning av syfte och frågeställningar. 

2. Sökstrategi. Välj ut databaser som är lämpliga till det valda ämnet. Identifiera sökord, 

inklusions- samt exklusionskriterier. 

3. Databassökning efter relevanta primärkällor, artiklar. Dokumentation av sökningarna i 

tabeller, en tabell för vardera databas. 

4. Läs titel och abstrakt för att undersöka artiklarnas relevans gentemot syftet för 

litteraturstudien. Utvalda relevanta artiklar laddas ner eller köps. Artiklar som ej följer 

inklusions- och exklusionskriterierna kasseras. 

5. Läs artiklarna i sin helhet och undersök referenserna för att eventuellt ledas vidare till nya 

artiklar.  

6. Läs igenom artiklarna i sin helhet och jämför noga med valt syfte. 

7. Granskning av artiklarna. Kritisera och utvärdera, detta kan göras med hjälp av en 

granskningsmall. 

8. Analysera innehållet i artiklarna och kategorisera informationen efter teman för att lättare 

strukturera. 

9. Gör en kritisk sammanställning av resultatet i artiklarna, resultatet är en litteraturstudie (Polit 

& Beck 2017).  

2.1 Litteratursökning 

Enligt steg 1 utformades ett syfte, inga frågeställningar valdes. Enligt steg två i Polit och Beck 

(2017) valdes databaserna PubMed och CINAHL. De sökord som valdes i steg två utgick från 

studiens syfte och togs fram från databasernas ämnesordlistor (Polit & Beck 2017). PubMed 

ger artiklar inom medicin och ämnesordlistan heter Medical Subject Headings [MeSH]. 

CINAHL ger artiklar inom omvårdnad och ämnesordlistan benämns Major Headings [MH] 

(Forsberg & Wengström 2013). De sökord som användes i PubMed är; “Uterine Cervical 

Neoplasms”, “Perception”, “Attitude”, “Life Change Events” samt ”Quality of Life”. I samma 

databas gjordes följande kombinationssökningar; “Uterine Cervical Neoplasms" AND 

"Attitude” AND "Perception" samt "Quality of Life" AND "Uterine Cervical Neoplasms". 

Sökorden som har använts i Cinahl är “Cervix neoplasms”, “Life experiences”, “Perception” 

samt “Quality of life”. I samma databas gjordes följande kombinationssökningar; “cervix 

neoplasms” AND “Life experiences”, “cervix neoplasms” AND “perception”, “cervix 

neoplasms” AND “quality of life”. Vid alla kombinationssökningar användes den booleska 

operatoren “AND” för att generera artiklar som svarar på studiens syfte (Forsberg & 

Wengström 2013).  
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Urvalskriterierna utformades enligt steg två. 

Inklusionkriterier: Artiklar som handlar om patienter med cervixcancer i samtliga stadier. 

Artiklar som är peer-reviewed, artiklar skrivna på engelska, svenska eller spanska. Artiklar 

publicerade mellan åren 2014-2019 och tillgängligt abstrakt.  

Exklusionskriterier: Review-artiklar. Artiklar om enbart andra gynekologiska 

cancersjukdomar. Artiklar om kvinnor under 18 års ålder. Artiklar om patienter med 

cervixcancer som är i palliativt skede. Artiklar endast om kvinnor som har blivit friskförklarade 

från cervixcancer, med friskförklarad avses patienter som avslutat behandling samt tillhörande 

ordinarie fem års-uppföljning enligt riktlinjer. Pilotstudier.  

 

Datainsamlingen genomfördes enligt steg tre (Polit & Beck 2017) och redovisas i tabell 2 och 

3, och gjordes mellan 2019-01-22 och 2019-02-01. 

 
Tabell 2. Databassökningar i PubMed sammanfattade med sökord, antal träffar och urval 1-3 . 

PubMed Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 

3 

S(1) Uterine Cervical Neoplasms 9481    

S(2) Perception 68742    

S(3) Attitude 94958    

S(4) Life Change Events 2573    

S(5) Quality of Life 49306    

S(6) S(1) AND S(3) 884    

S(7) S(1) AND S(2) 50 0   

S(8) S(1) AND S(2) AND S(3) 39 2 0  

S(9) S(1) AND S(5) 144 8 6 5 

Totalt   10 6 5 

 

Tabell 3. Databassökningar i CINAHL sammanfattade med sökord, antal träffar och urval 1-3. 

CINAHL Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S(1) Cervix Neoplasms 2961    

S(2) Life Experiences 4947    

S(3) Perception 7328    

S(4) Quality of Life 26242    

S(5) S(1) AND S(2) 10 2 2 2 

S(6) S(1) AND S (3) 20 0   
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S(7) S(1) AND S(4) 64 15 (1)* 7  5 

Totalt    16 9 7 

(x)* = Intern dublett 

2.2 Urvalsprocess 

2.2.1 Urval 1 

Syftet har bearbetats, första sökningen genomfördes med hjälp av de valda urvalskriterierna 

och sökord i lämpliga databaser samt att sökningen är dokumenterad i tabeller efter databas. 

Vid steg fyra lästes titel och abstrakt för att jämföra de 327 artiklarnas (233 artiklarna i PubMed 

samt 94 artiklar i Cinahl) relevans gentemot litteraturstudiens syfte. Artiklar som ej följde 

inklusions- och exklusionskriterierna kasserades. Utav initialt 327 artiklar ansågs 26 artiklar 

vara relevanta för studiens syfte. Utvalda relevanta artiklar laddades ned (Polit & Beck 2017). 

 2.2.2 Urval 2 

Första steget på urval 2 är steg fem, referenserna lästes igenom i de utvalda artiklarna för att 

eventuellt ledas vidare till nya artiklar. Urval 2 handlar även om att läsa och granska de 15 

artiklar som valdes i urval 1 i sin helhet. Fokus låg på syfte, resultat och diskussion samt att 

jämföra detta med litteraturstudiens syfte, vilket utgör steg sex. I PubMed valdes sex artiklar 

ut samt att i CINAHL valdes nio artiklar. Artiklarna som exkluderas gjorde det utifrån 

bedömningen att de ej svarade på litteraturstudiens syfte. Det var artiklar som handlade om 

andra former av gynekologisk cancer eller enbart om hur behandlingar vid gynekologisk cancer 

påverkar kroppen. Artiklar om personer som blivit friska från cervixcancer eller som endast 

jämförde validiteten av bedömningsinstrument för livskvalitet.  

2.2.3 Urval 3 

Urval 3 - sista urvalet - genomförs via steg sju som innebär granskning av artiklarna. Detta 

gjordes med hjälp av två granskningsmallar för att få med de artiklarna med högst kvalitet. 

Granskningsmallarna som användes var ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative 

Research Report” och ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” i Polit  

och Beck (2017). I PubMed valdes fem artiklar ut samt i CINAHL valdes sju  artiklar, totalt 12 

artiklar klarade kvalitetsgranskningen. Artiklarna som valdes bort gjordes det på grund av att; 

resultatet inte höll god kvalitet, otydligt urval, otydlighet i resultatets tabeller. Otydlighet i text 

gällande vilken cancerdiagnos som presenteras och om kvinnorna fortfarande hade diagnosen, 

betydande bortfall, olämpligt urval för en kvantitativ studie samt otydliga urvalskriterier.    

2.4 Databearbetning och analys 

Induktiv metod användes. Vid databearbetningen analyserades innehållet i artiklarna och 

delades in efter kategorier för att lättare strukturera, även kallat kategorier och sub-kategorier, 

detta enligt steg åtta. Sex artiklar per person skrevs ut och lästes enskilt till en början för att 

sedan läsas tillsammans. Sedan diskuterades artiklarna och eventuella frågor som uppstått 

under läsningen, detta för att få en gemensam förståelse. Färgmarkering användes i de utskrivna 

artiklarna för att markera det resultat som svarade på studiens syfte för att kunna kategorisera. 

Det färgmarkerade resultatet lades sedan in i färgordning i ett word-dokument och fem 

omfattande arbetskategorier bildades. Dessa markerades med en färg per kategori; fysiska 
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upplevelser, psykiska upplevelser, sociala upplevelser, existentiella upplevelser samt 

upplevelser av livskvalitet, detta då allt resultat skulle täckas av någon kategori. Därefter 

bearbetades det valda resultatet och en sammanställning gjordes, meningar med samma resultat 

slogs ihop. Det resulterade i 15 sub-kategorier. Då många av kategorierna överlappade 

varandra fick allt resultatet bearbetas ytterligare en gång vilket resulterades i resultatets 

nuvarande fem huvudrubriker och fem sub-rubriker. Att göra en sammanställning genom 

ordnade kategorier av innehållet i samtliga artiklar är det sista steget för en litteraturstudie det 

vill säga steg nio (Polit & Beck 2017).    

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Inbyggt i forskningsmodellen finns specifika uppförandekrav och vetenskapliga kvalitetskrav. 

Det är generella krav för hur det ska gå till när ett arbete skrivs, många av dem med koppling 

till samhällets rådande etiska normer. Det är viktigt att tydligt redovisa metoder och resultat, 

finns kommersiella intressen ska även de framgå tydligt (Vetenskapsrådet 2017). När 

litteraturstudien genomfördes beaktades etiska överväganden. Endast studier som blivit 

godkända av en etisk kommitté eller studier där utförliga etiska överväganden gjorts 

inkluderades. Detta säkerhetsställs i denna litteraturstudie genom att följa Polit och Beck 

granskningsmallar (Polit & Beck 2017). Artiklarna som sedan blir valda till studien bör 

redovisas tydligt och sedan arkiveras under tio års tid (Forsberg & Wengström 2013). Det är 

ett krav att vara rättvis i bedömningen av andra forskares material (Vetenskapsrådet 2017) och 

det resultat som användes följde riktlinjer angående fusk och plagiat samt att inte ha 

förförståelse (Forsberg & Wengström 2013). Detta har författarna gjort genom att vara trogen 

i referenshanteringen men även genom att se på artiklarna objektivt och inkluderat allt som 

svarar på syftet oavsett hur intressant det upplevdes som. Det finns inte heller någon personlig 

relation till ämnet vilket minimerar risken för förförståelse och därmed en egen förvridning av 

resultatet.  

     Då analysen görs på publicerade forskningsresultat och inte på individer behövs inga sådana 

etiska överväganden göras. Däremot kommer hänsyn tas till studiens validitet och reliabilitet 

via granskningsmodeller gällande kvantitativa och kvalitativa artiklar i Polit & Beck (2017). 

Förhållningssättet till materialet kommer också att redovisas. Då ingen av författarna har 

engelska eller spanska som modersmål har materialet vid behov översatts till svenska med hjälp 

av elektroniskt lexikon.   
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3. Resultat 
Syftet med litteraturstudien var att belysa aspekter av livskvalitet samt erfarenheter av att leva 

med cervixcancer. Tolv vetenskapliga artiklar speglar litteraturstudiens resultat varav två av 

dem är kvalitativa och åtta är kvantitativa samt att två har mixed method. Samtliga artiklar 

presenteras i artikelmatrisen, se bilaga 1. Artiklarna kommer från; Danmark, Etiopien, 

Indien,  Indonesien, Kina, Malaysia och Österrike. Resultatet är uppbyggt på fem kategorier 

vilka är “Emotionella reaktioner”, “Fysiska reaktioner” , “Sociala erfarenheter”, “Förändrat 

sexliv” samt “Nya attityder till livet”, även fem sub-rubriker som är; “relationen till partner 

och familj”, “påverkad arbetsförmåga och den ekonomiska bördan”, “erhålla stöd av 

omgivningen”, “avståndstagande och åsidosättande av sexualiet” samt “förändrad sexuell 

funktion”, se figur 1. 

 
Figur 1. Rubriker med tillhörande sub-rubriker 

3.1  Emotionella reaktioner  

Kvinnorna upplevde att beskedet om cervixcancer var traumatiserande (Kebede & kebede 

2017). Ett flertal emotionella reaktioner väcktes vid diagnosbeskedet, däribland hjälplöshet, 

chock, förtvivlan (Kebede & Kebede 2017), upprördhet (Ding et al. 2015; Kebede & kebede 

2017), stress samt orättvisa och svårigheter att ta in beskedet (Ding et al. 2015). Beskedet 

beskrevs som en mardröm och kvinnor kunde lämna rummet omedelbart gråtande (Kebede & 

Kebede 2017).  

     Att få diagnos beskrevs som en plötslig livsövergång, som i detta fall var att hantera 

processen från emotionellt kaos till att successivt återfå deras normala liv efter 

diagnosbeskedet. Kvinnorna upplevdes vara nedstämda och kände sorg under den första tiden 

(Ding et al. 2015). Det framkom även att kvinnorna besvärades av mardrömmar (Kebede & 

kebede 2017), stress (Ding et al. 2015; Kebede & Kebede 2017), förvirring och rädsla (Kebede 

& Kebede 2017). Rädsla för recidiv av sjukdomen, inför döden (Kebede Tadesse 2015) samt 

rädsla för alopeci vid kemoterapi. Det framkom också att det fanns rädsla för att bli en börda 

vid långsam död. Alla skrämmande tankar kring sjukdomen resulterade i sömnproblem (Ding 

et al. 2015). Stress över prognosen och som framförallt upplevdes i högre utsträckning hos 

yngre kvinnor (Li et al. 2017). En kvinna beskrev även en inre konflikt då hon hittade på 

ursäkter till sin partner i strävan efter tröst. Däremot yttrades lycka, trots sjukdomen, över att 

ha blivit tidigt diagnostiserad och behandlad. I början av diagnosen försökte kvinnorna vara 

optimistiska och fokusera på deras viktiga ansvar kring barnen. Erfarenheten blev att 

distraktion upplevdes hjälpa kvinnorna från att konstant tänka på sjukdomen, exempelvis 

genom hushållssysslor eller att umgås med vänner (Ding et al. 2015).  
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De behandlingsrelaterade biverkningarna skapade irritation som ökade i takt med antalet 

behandlingar, vilket upplevdes påverka det dagliga livet till det negativa då det resulterade i 

depression samt frustration (Ding et al. 2015). En markant försämring av den egna 

kroppsbilden upplevdes (Dahiya et al. 2016) förutom vid kombination av behandling med 

radio- och kemoterapi där det inte fanns någon betydande förändring (Kirchheiner et al. 2016). 

Avtog den negativa effekten av behandlingen hade det en positiv effekt på deras förtroende 

angående att tillfriskna helt (Ding et al. 2015) samt gav dem mer energi under dagen (Kebede 

& Kebede 2017). Erfarenheten i samband med behandling var att de förlorade självförtroendet 

(Kebede & Kebede 2017) även toalettbesök blev en stor utmaning och belastade dem psykiskt 

då det var besvärande och plågsamt relaterat till svårigheter att tömma blåsa och tarmar (Ding 

et al. 2015).  

  

Tre vanliga symtom som påverkade kvinnors erfarenheter av att leva med cervixcancer var oro, 

ångest och depression (Endarti et al. 2015). Det absolut mest prioriterade symtomet hos 

patienterna var oro (Endarti et al. 2015; Li et al. 2017 & Moustgaard Jeppesen 2015) 

tillsammans med ångest (Endarti et al. 2015) vilket påverkade det dagliga livet till det negativa 

(Kebede & Kebede 2017). Innan behandlingen handlade det om oro inför framtiden, 

behandlingen och stundande biverkningar. Efter behandlingen var det oro över ifall de 

verkligen var botade samt oro för vem som ska ta hand om barnen som upplevdes som värst 

(Moustgaard Jeppesen 2015). Även oro kring hur barnens framtid skulle påverkas av deras 

bortgång upplevdes (Ding et al. 2015). Två huvudsakliga faktorer som upplevdes emotionellt 

påfrestande var känslan av brist på kunskap kring cervixcancer gällande diagnos och 

behandling, samt oro över att inte veta hur prognosen var (Li et al. 2017). I stadie IV upplevdes 

de emotionella reaktionerna vara mest påfrestande samt mildast i stadie III (Azmawati et al. 

2014). Patienter upplevde även ångest relaterat till recidiv, delvis på grund av bristen på 

kunskap om sin sjukdom. Det härledde en känsla av konstant ångest kring döden (Kebede 

Tadesse 2015), även önskan om att döden skulle komma snabbt för undvika det värsta av 

sjukdomen (Kebede & Kebede 2017). Djup ånger kunde upplevas kopplat till känslan av att ha 

förbisett sin egen hälsa innan sjukdomen (Ding et al. 2015). Depression upplevdes som ett stort 

problem hos de flesta (Endarti et al. 2015; Moustgaard Jeppesen 2015) och var framförallt 

vanligast innan behandling (Moustgaard Jeppesen 2015). De som hade depressionsproblem 

kunde även erfara ät- och sömnproblem (Ding et al. 2015).   

 

Kvinnorna kunde även erfara skamkänslor på grund av deras egen koppling mellan sjukdomen 

och ohälsosamt sex. Därmed bevarades cancerdiagnosen helst inom den närmaste familjen. Det 

framkom också att de inte ville bli ömkade eller vara mittpunkten i andra människors liv (Ding 

et al. 2015). Kvinnornas upplevda skamkänslor kunde också relateras till olika fysiska 

biverkningar såsom trängningar, illaluktande urinläckage och diarre, nedsatt aptit, 

fistelbildningar, lesioner och illamående (Kebede Tadesse 2015). 

 

De flesta kände hopp inför framtiden, vilket sjönk successivt i takt med att de psykologiska 

bekymren ökade, beroende på vilka bekymmer som upplevdes. De som upplevde 

kommunikationsproblem och/eller existentiella problem upplevde starkt hopp, medan 

problemen som var praktiska, emotionella och/eller fysiska resulterade i upplevelser av lägre 

hopp. Hopp upplevdes oftare hos kvinnor som var gifta (Li et al. 2017) och mer sällan hos 

kvinnor där symtomen plötsligt yttrades igen efter behandling eller när cancern slutat svara på 

behandlingen  (Kebede & kebede 2017).   
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3.2 Fysiska reaktioner  

Begränsad fysisk kapacitet hämmade kvinnor från att gå tillbaka till sina vanliga liv (Ding et 

al. 2015). Störst begränsningar i det vardagliga livet upplevdes generellt av de kvinnor som var 

i stadie III, dem var även hårt drabbade av svår smärta, följt av stadie IV (Azmawati et al. 

2014). Erfarenheten av att stadie I orsakade svårast smärta och stadie IV orsakade minst smärta 

fanns också (Endarti et al. (2015). Likaså fanns upplevelsen av att inte ha några problem alls 

innan behandling (Moustgaard Jeppesen 2015).  

      Upplevelsen av att inte ha några problem alls kvarstod i samma utsträckning även efter 

behandling (Xie et al. 2015). Kvinnorna med cervixcancer möter betydande fysiska utmaningar 

(Kebede & Kebede 2017) och deras försämrade fysiska kapacitet är ett klart motstånd i deras 

resa tillbaka mot ett normalt liv. Det vanligaste upplevda symtomet var smärta och obehag 

(Endarti et al. 2015; Li et al. 2017) medan det även fanns kvinnor som inte upplevde några 

problem alls med rörlighet, egenvård, vardagliga aktiviteter eller smärta efter behandlingen 

(Endarti et al. 2015). Det var skilda upplevelser kring huruvida upplevelsen av det fysiska 

välmåendet påverkades. Somliga upplevde en försämring en tid efter behandling (Moustgaard 

Jeppesen 2015) medan även erfarenheten av att det fysiska välmåendet förblev stabilt 

(Kirchheiner et al. 2016) samt förbättrat fanns. Begränsningarna i det vardagliga livet 

upplevdes bättre efter behandling (Dahiya et al. 2016). Lymfödem var ett vanligt symtom efter 

behandling vid lymfadenektomi (Kirchheiner et al. 2016; Moustgaard Jeppesen 2015) och 

orsakade domningar och smärta i benen (Ding et al. 2015). Även andra neurotoxiska symtom 

utöver de två kunde upplevas, exempelvis stickningar i händer eller fötter samt svaghet i armar 

eller ben (Tian et al. 2015).   

   Andra vanliga biverkningar från behandling var exempelvis; lesioner (Kebede Tadesse 

2015), urinläckage (Ding et al. 2015; Kebede Tadesse 2015 & Moustgaard Jeppesen 2015), 

nedsatt aptit (Kebede Tadesse 2015) som resulterade i upplevd viktnedgång (Ding et al. 2015), 

illamående, fistelbildningar, avföringsläckage, vulvaödem samt diarre (Kebede Tadesse 2015). 

Lukten av läckage såsom diarre och urin upplevdes vara en stor utmaning (Kebede Tadesse 

2015). Det fanns även upplevelser av förstoppning (Thapa et al. 2018), svaghet samt fatigue 

(Ding et al. 2015). Fatigue var en symtombörda som upplevdes konstant hög (Moustgaard 

Jeppesen 2015). Sömnlöshet ökade med tiden  (Kirchheiner et al. 2016; Thapa et al. 2018 & 

Tian et al. 2015) och resulterade i brist på energi (Ding et al. 2015). Tröttheten gjorde att de 

kvinnor specifikt i stadie IV hade en övergripande sämre erfarenhet av sjukdomen (Thapa et 

al. 2018).   

Träning erfors i dessa fall förbättra sömnkvaliteten och öka energin (Tian et al. 2015).        

      Det fanns även betydande skillnader av erfarenheter relaterat till typ av behandling.  

Radioterapi hade specifika biverkningar i form av vaginal smärta, hudutslag och 

hudförändringar. Kvinnor som genomgick behandling med både radio- och kemoterapi 

drabbades av menopausala symtom, neuropati och dyspné som gradvis blev värre. Medan 

kirurgisk behandling bidrog till direkta förbättringar gällande symtomen fatigue, smärta samt 

minskad aptit som inte kunde påvisas vid andra behandlingar (Thapa et al. 2018).  

3.3 Sociala erfarenheter    

Kvinnors sociala liv påverkades delvis av att ha cervixcancer, detta då de ej ville vistas runt 

människor under tiden som de upplevde biverkningar från behandlingarna. Erfarenheterna av 

detta resulterade i isolering som i sin tur påverkade arbetet, stödet och relationerna (Kebede 

Tadesse 2015). De sociala erfarenheterna förbättrades (Kirchheiner et al. 2016) med undantag 

från enstaka kvinnor som inte upplevde någon förbättring (Dahiya et al. 2016). Specifik 
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förbättring kunde ses vid kirurgisk behandling (Thapa et al. 2018) med undantag från radical 

hysterectomy där den blev markant sämre (Xie et al. 2015). 

3.3.1 Relationen till partner och familj 

Relationer kunde påverkas på olika sätt, att ge upp kampen skulle innebära att eventuellt bli 

beskylld av familj och vänner för att inte kämpa och den tanken upplevdes betungande (Ding 

et al. 2015). Försämrad relation till familj, släkt, arbetskollegor och vänner upplevdes (Kebede 

& Kebede 2017). Detta då det fanns en negativ social uppfattning om sjukdomen vilket blev 

en anledning till att inte berätta för dem (Kebede Tadesse 2015). Även förbättrade relationer 

där de blev mer omhändertagna och uppmärksammade fanns (Ding et al. 2015; Kebede & 

Kebede 2017). Bättre kommunikation och starkare relation till sin partner bidrog till att 

kvinnorna kunde hantera sjukdomen bättre och fokusera på anpassning till den nya svåra 

situationen (Ding et al. 2015). Däremot förekom fortfarande upplevelser av att bråk mellan 

partnern uppstod på grund av de stora kostnaderna efter behandlingarna, speciellt vid utebliven 

effekt kunde anklagelser om att kasta bort pengar förekomma (Kebede Tadesse 2015). Att 

komma överens med de äldre samt barnen upplevdes vara ett påfrestande 

kommunikationsproblem. I kontrast till det var det även kvinnor som inte upplevde några 

kommunikationsproblem alls (Li et al. 2017). Minskad förmåga att ta hand om sitt barn i 

önskad utsträckning upplevdes mycket påfrestande (Li et al. 2017) och resulterade i 

erfarenheten av att inte längre vara en produktiv familjemedlem eller förälder (Kebede & 

Kebede 2017).  

3.3.2 Påverkad arbetsförmåga och den ekonomiska bördan   

Kvinnor hade inte längre förmågan att bidra med inkomst till hushållet då de slutade sina 

arbeten när de fick kännedom om cancerdiagnosen (Kebede & Kebede 2017) samt att de blev 

allt mer fysiskt hämmade. En stor börda lades då på deras livspartner och övrig familj. Förutom 

att förlita sig på familjemedlemmar kunde tiggeri förekomma för att täcka sjukvårdskostnader 

och boende (Kebede Tadesse 2015). De försökte även sälja saker och lånade pengar från bank 

och vänner (Kebede & Kebede 2017). En tid efter avslutad nödvändig behandling var målet att 

återgå till arbetet. Detta var en del i processen att återta sin tidigare existens, vilket inte var helt 

komplikationsfritt på grund av behandlingsrelaterade biverkningar (Ding et al. 2015). Det 

förekom att kvinnor slutade på arbetet när de initialt trodde att de hade överlevt cancern då 

symtomen återvände (Kebede och Kebede 2017). Erfarenheten hos religiösa kvinnor var att 

hårt arbetande människor inte blir bestraffade vilket gjorde att dem då inte förstod varför 

sjukdomen uppdagades (Ding et al. 2015). Den ekonomiska utmaningen som placeras på 

kvinnor med cervixcancer och deras familjer upplevs som enorm (Kebede & Kebede 2017; 

Kebede Tadesse 2015). Behov av finansiellt stöd var en vanlig upplevelse på grund av att 

sjukdomen kostade familjen tid och resurser. Tid då familjemedlemmar kände sig tvungna att 

ta ledigt från sitt arbete för att följa med på behandlingar. Resurser då diagnostisering med 

undersökningar och behandlingar innebar höga kostnader (Kebede Tadesse 2015). Majoriteten 

uttryckte ekonomiska svårigheter specifikt i samband med behandling (Kebede & Kebede 

2017; Thapa et al. 2018). Erfarenheten blev att kvinnor upplevde förändrade roller och 

ansvarsområden till följd av de komplikationer som uppstod när de slutade arbeta (Kebede & 

Kebede 2017) och blev fysiskt hämmade (Kebede Tadesse 2015). 

3.3.3 Erhålla stöd från omgivningen 

Kvinnorna prioriterade att söka socialt stöd efter beskedet och det hade en betydande roll under 

den första tiden efter diagnos. De föredrog att berätta om cancerdiagnosen för sina partners 
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först för att sedan berätta för övrig familj, detta då partnerns ord var lugnande när de pratade 

om diagnosen och framtiden. Samtidigt framkom det att de ville bli behandlade som vilken 

människa som helst för att snabbt kunna återgå till sitt vanliga liv, dock med förändrade 

attityder till livet (Ding et al. 2015). Kvinnorna uppgavs vara nöjda gällande psykologiskt stöd 

från familj, vänner, kollegor och religiösa grupper (Ding et al. 2015; Kebede & Kebede 2017). 

Däremot upplevde somliga att de var ensamma och utan stöd från familj och vänner (Kebede 

& Kebede 2017).  

     Stöd från andra kvinnor med samma diagnos som tillfrisknat var uppmuntrande. Det 

upplevdes också som en lättnad att kunna utbyta information om symtom och andra bekymmer 

vilket yttrades som mycket värdefullt (Ding et al. 2015).  

      Det fanns delade uppfattningar om stödet från vårdpersonal (Kebede & Kebede 2017) och 

övervägande åsikter var negativa. Exempelvis var sexuell funktion ett fenomen som inte 

uppmärksammades av vårdpersonal (Moustgaard Jeppesen 2015). Det upplevdes vara stor brist 

på stöd framförallt efter behandling och även brister angående kommunikation, dyra 

behandlingar samt långa väntetider. Bristfälligt medicinskt stöd upplevdes också, exempelvis 

på grund av det långa avståndet till sjukhuset fick de ingen hjälp med att få recept (Kebede & 

Kebede 2017). Däremot fick de patienter som upplevde allvarliga psykologiska bekymmer 

extra hjälp och behandling av utbildade psykologer (Li et al. 2017).         

      Under behandlingen använde kvinnorna det sociala stödet och de föredrog framförallt att 

använda Chinese Traditional Medicine [CTM], vilket är karakteristiskt för det kinesiska 

samhället och hjälper människan att vårda hälsan i det dagliga livet. CTM förespråkar en 

harmoni mellan jin och jang där sjukdom förklaras som en obalans mellan starka krafter.  

Kvinnorna hade en stark tro att en speciell diet skulle hjälpa dem att tillfriskna och lindra 

behandlingsrelaterade biverkningar. Kvinnorna upplevde det även som ett stöd att genomföra  

regelbundna träffar med en CTM-doktor (Ding et al. 2015).  

      Kvinnor kunde även känna spirituellt och religiöst stöd (Li et al. 2017). Exempelvis stöd 

från Gud och att hen skulle finnas där som hjälp för att bekämpa sjukdomen (Kebede & Kebede 

2017) deras erfarenheter sa även att stödet skulle försvinna om de syndade. Då skulle de istället 

bli bestraffade (Ding et al. 2015; Kebede & Kebede 2017). Även religiösa grupper erfors kunna 

hjälpa kvinnorna som hade det besvärligt genom att agera psykologiskt stöd samt att religiösa 

ritualer ansågs fungera som botemedel (Kebede & Kebede 2017).   

      Erfarenheterna av stöd var att de inte fick tillräcklig information om sjukdomen, 

behandlingsalternativ samt biverkningar från läkaren trots deras mycket begränsade kunskap 

(Kebede Tadesse 2015). Erfarenheterna kring stöd var huvudsakligen negativa (Kebede & 

Kebede 2017) trots detta ansågs socialt stöd ha en betydande roll (Ding et al. 2015). En religiös 

erfarenhet som påvisades var att istället för medicinsk behandling borde kvinnan vänt sig till 

heligt vatten direkt, detta efter att den medicinska behandlingseffekten hade avtagit och det 

ansågs vara för sent för ritualen (Kebede & Kebede 2017)   

3.4 Förändrat sexualliv    

Erfarenheter av försämrad sexuell prestation påverkade upplevelsen av livskvalitet negativt 

(Dahiya et al. 2016). Diagnosen påverkade även det sexuella förhållandet med partnern på flera 

sätt (Kebede Tadesse 2015). Även erfarenheterna av de behandlingsrelaterade biverkningar 

som uppstod hindrade flera kvinnor från att återuppta sexuella aktiviteter efter behandling 

(Ding et al. 2015).  
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3.4.1 Avståndstagande och åsidosatt sexualitet    

Kvinnor tog avstånd från sex på grund av både rädsla (Ding et al 2015; Moustgaard Jeppesen 

2015) och oro (Moustgaard Jeppesen 2015) speciellt under den första tiden efter behandling 

(Ding et al. 2015). Den sexuella oron kunde även upplevas som värst innan behandling för att 

bli bättre efter (Dahiya et al. 2016) . Det framkom även upplevelser i form av förlust av 

kvinnlighet relaterat till borttagning av deras reproduktiva organ vilket skapade oro för hur 

deras sexuella partner skulle reagera samt påverkan på sexuallivet (Ding et al. 2015).  

   Åsikterna angående ämnet sexualitet var delade. Kvinnor uttryckte att de numera värdesatte 

sin hälsa och då inte längre prioriterade sexliv (Ding et al. 2015; Kebede Tadesse 2015) eller 

äktenskapsproblem (Kebede Tadesse 2015). Fokus placerades istället på tacksamheten för att 

få leva (Ding et al. 2015). Diagnosen påverkade förhållandet  (Kebede Tadesse 2015) då 

partnern i fråga inte ville ha sex (Ding et al. 2015; Kebede & Kebede 2017) relaterat till rädsla 

(Ding et al. 2015). När däremot kvinnan upplevde ovillighet till sexuella aktiviteter kunde det 

resultera i skilsmässa (Kebede Tadesse 2015). Kvinnorna upplevde att de blev avvisade av sina 

partners på grund av sin cancerdiagnos och ovillighet till sexuella aktiviteter (Kebede & kebede 

2017). Erfarenheterna blev avståndstagande när det kommer till sexualliv både från kvinnans 

och mannens sida (Ding et al. 2015; Moustgaard Jeppesen 2015) samt åsidosatt sexualitet 

relaterat till nya prioriteringar (Ding et al. 2015; Kebede Tadesse 2015).  

3.4.2 Försämrad sexuell funktion  

Under behandling upplevdes smärta, brist på intresse för samlag och brist på upphetsning 

(Kebede Tadesse 2015). Fysisk trötthet kunde även resultera i sämre sexuell funktion under 

behandling (Kebede & Kebede 2017), och inte minst den sexuella njutningen (Dahiya et al. 

2016). De funktioner som upplevdes vara försämrade efter behandling var den vaginala 

(Dahiya et al. 2016; Moustgaard Jeppesen 2015) och sexuella funktionen (Kirchheiner et al. 

2016; Moustgaard Jeppesen 2015) med symtom som vaginal torrhet och smärta under samlag 

(Kirchheiner et al. 2016). Kvinnor upplevde minskad njutning i samband med samlag och 

denna upplevelse tillkom efter behandling (Dahiya et  al. 2016; Kirchheiner et al. 2016 & Thapa 

et al. 2018) vilket förklarades via ökad oro (Moustgaard Jeppesen 2015) samt rädsla för att 

samlaget skulle göra ont (Krichheiner et al. 2016; Moustgaard Jeppesen 2015). Trots detta 

upplevde kvinnorna själva att de generellt var mindre sexuellt aktiva före behandlingen än efter 

(Kirchheiner et al. 2016; Moustgaard Jeppesen 2015). Detta med undantag för en kort period 

direkt efter behandling då den sexuella aktiviteten upplevdes lägre än innan, för att sedan 

gradvis öka för att slutligen bli bättre än innan behandling (Kirchheiner et al. 2016). Det fanns 

skillnad i upplevelse gällande sexuell och vaginalfunktion beroende på vilken behandling 

kvinnan genomgått. Kirurgi i kombination med radioterapi resulterade i sämre sexuell och 

vaginal funktion jämfört med endast kirurgi (Thapa et al. 2018). Erfarenheterna av de 

behandlingsrelaterade biverkningar hade både fysiska och psykiska konsekvenser som 

hindrade flera kvinnor från att återuppta sexuella aktiviteter (Ding et al. 2015), både under och 

efter behandling (Dahiya et al. 2016).  
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3.5 Nya attityder till livet   

Förändrade attityder till livet underlättade kvinnors tillbakagång till sina tidigare liv. Livet fick 

ett annat värde efter diagnos dels genom att vara mer generös mot sig själv och andra, älska sig 

själv och njuta av livet med fokus på det av värde som exempelvis sina barn. Hälsan blev 

viktigare och tyngd låg på att inte utsätta sin kropp för påfrestningar. Steget som kvinnorna 

behövde ta från emotionellt kaos till att ha fått ändra syn på livet gjorde att de fick reflektera 

kring sitt tidigare levnadssätt och det speglade deras psykologiska anpassning samt mognad  

(Ding et al. 2015).   

      Majoriteten av alla kvinnor med cervixcancer upplever en bra hälsa (Thapa et al. 2018) och 

den förbättrades generellt efter behandling (Dahiya et al. 2016; Moustgaard Jeppesen 2015). 

Vid den hälsorelaterade livskvaliteten har cervixcancer en negativ effekt (Endarti et al. 2015). 

En bättre generell erfarenhet av livskvalitet fanns hos de som genomgick kirurgisk behandling 

(Thapa et al. 2018) samt fick sin cancerdiagnos i tidigt skede (Dahiya et al. 2016; Thapa et al. 

2018 & Xie et al 2015). Patienter som fick sin cancerdiagnos i senare skede hade sämre 

erfarenhet av livskvalitet (Azmawati el at. 2014; Thapa et al. 2018), delvis relaterat till ökade 

ekonomiska problem (Thapa et al. 2018). Erfarenheten blev även bättre hos de patienter som 

använde  copingmekanismer som exempelvis - konfrontation, optimism samt att behålla lugnet. 

Däremot påverkades den negativt av förutbestämmelse och undanflykt (Li et al. 2017). 

Erfarenheten blev att förändrade attityder till livet underlättade tillbakagången till sin tidigare 

existens fast med nya prioriteringar  (Ding et al. 2015).  
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4. Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa aspekter av livskvalitet samt erfarenheter av att leva med 

cervixcancer. Resultatet visade att kvinnor generellt upplevde en god hälsa som förbättrades 

ytterligare efter behandling. Däremot ställs dem trots detta inför en rad olika fysiska och 

psykiska utmaningar i relation till diagnos och behandling som påverkade det dagliga livet. De 

kvinnor som fick sluta arbetet relaterat till behandlingsbiverkningar upplevde sig vara 

ensamma. Att sluta arbeta tärde på relationen då partnerns inkomst skulle täcka alla hushålls- 

och behandlingsrelaterade utgifter. Den sexuella funktionen blev avsevärt sämre hos kvinnor 

med cervixcancer och var mycket besvärande. Det var vanligt med smärta vid samlag, rädsla 

för hur det skulle fungera efter exempelvis operation samt att deras självbild ofta förminskades. 

Samtliga faktorer påverkade relationen med partnern och försämrade sexuallivet. Däremot fann 

kvinnorna trots relationsrelaterade problem ett betydande stöd hos både familj, vänner och inte 

minst kvinnor i samma situation. Kvinnorna upplevde dock ett bristande stöd från 

vårdpersonalens sida på många punkter. Däremot fick de ofta en helt ny syn på livet med nya 

prioriteringar kring vad som anses vara viktigt för dem, bland annat lades mer fokus på att vara 

en bra förälder samt att deras egna hälsa prioriterades mer. Behandling resulterade i de flesta 

fall till biverkningar som visade sig ha fortsatt påverkan på det dagliga livet och livskvaliteten, 

exempelvis brist på energi, smärta, oro och  rädslor för att nämna några.  

4.1 Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie hävdade att fatigue var ett ytterst vanligt symtom, men att det fanns olika 

erfarenheter av symtomet. Det kunde vara en konstant upplevelse samtidigt som de kunde 

upplevas bättre efter behandling, specifikt efter operation. Även smärta tas upp i resultatet som 

ett mycket vanligt symtom, däremot påvisade litteraturstudien olika erfarenheter kring vilket 

stadie smärtan upplevdes vara värst. Smärtan kunde vara tumörrelaterad och 

behandlingsrelaterad, det fanns även erfarenheter av att inte ha några bekymmer alls med 

smärta efter behandlingen. Upplevelser av symtomet nedsatt aptit framkom också i resultatet 

däremot inte att det var bland dem mest besvärande. Studien påvisade en direkt förbättring av 

de tre symtomen; fatigue, smärta samt minskad aptit vid kirurgisk behandling, det var ett 

resultat som inte kunde  påvisas vid andra behandlingar. Fatigue, smärta och nedsatt aptit är de 

tre symtom som Dallabrida et al. (2014) nämner som de mest besvärande, med fatigue som det 

mest besvärande symtomet följt av nedsatt aptit och smärta.            

   Denna studie betonade att det fanns skilda upplevelser angående hur relationen påverkades. 

Erfarenheten var att stöd från partnern var viktigt och det ansågs vara mycket värdefullt, 

framförallt under den första tiden efter diagnos. Relationen kunde upplevas förbättrad kopplat 

till bättre kommunikation och starkare känslor. Samtidigt framkom upplevelser av att 

diagnosen påverkade relationen till sin partner negativt, exempelvis att mannen i fråga inte ville 

genomföra samlag eller att kvinnorna själva avsiktligt avstod från sex. Vilket resulterade i att 

kvinnor kunde bli avvisade av partnern. Bilodeau och Bouchard (2011) styrker i deras studie 

att det framkom skilda erfarenheter kring hur förhållandet påverkades av cancerdiagnosen. Det 

framkom där att kvinnorna kunde erfara en förbättrad relation med sin partner då diagnosen 

förde dem närmare varandra. Den negativa erfarenheten grundades delvis i att kvinnor 

upplevde att de inte kunde anförtro sig till sin partner om problem gällande den sexuella 

funktionen.   

     Denna studie kom fram till att det sociala stödet hade en positiv inverkan på självbild, 

framtidshopp och prognos, speciellt stöd från partner och familj. Resultatet visade även att en 

del kvinnor vill kunna förlita sig på gud och sin tro och ser det som ett stöd. Nazik et al. (2014) 

styrker detta och skriver att det familjära stödet har visat sig vara extra viktigt när det gäller det 
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sociala stödet hos kvinnor med cervixcancer. Samma studie skriver även att det existentiella 

välmåendet vid cervixcancer påverkas bäst av att känna en mening med livet samt betydelsen 

av andlig aktivitet.     

      Detta resultat presenterade upplevelser av skam kopplat till “ohälsosamt sex” och att denna 

cancerform hade en negativ social uppfattning.. Detta styrker Bilodeau och Bouchard (2011) 

genom att skriva att kvinnor uttryckte att det fanns en oro kring deras tidigare sexualliv men 

även tvivel angående deras partners trogenhet. Kvinnorna skämdes eftersom sjukdomen största 

riskfaktor, HPV, är en sexuellt överförbar infektion och därav ett tabubelagt område.    

   Litteraturstudiens resultat visade att den sexuella och vaginala funktionen var försämrad 

under och en tid efter behandling. Detta styrks av Bjelic-Radisic et al. (2012) som skriver att 

kvinnor i aktiv behandling upplevde mindre sexuell njutning. Däremot skriver Bjelic-Radisic 

et al. (2012) att kvinnorna upplevde att den sexuella och vaginala funktionen var bättre under 

aktiv behandling jämfört med efter.   

      Resultatet visade också att endast kirurgi som behandlingsmetod var mer skonsam mot den 

sexuella och vaginala funktionen vilket Bjelic-Radisic et al. (2012) också hävdar. Även en 

studie av Fleming et al. (2016) styrker litteraturstudiens resultat genom att hävda att den 

sexuella funktionen försämrades direkt efter operation och medföljde vissa begränsningar.  

      Litteraturstudiens resultat hävdade att behandlingsrelaterade biverkningar hade både 

fysiska och psykiska konsekvenser som hindrade flera kvinnor från att återuppta sexuella 

aktiviteter. Rädsla var ett fenomen som skapade avståndstagande, det vill säga rädsla för att 

samlaget skulle göra ont. Erfarenheter av att andra symtom besvärade, exempelvis vaginal 

torrhet och smärta under samlaget påverkade dem och det resulterade också i avståndstagande. 

Bilodeau och Bouchard (2011) påvisar ett liknande resultat då de presenterar samma fenomen, 

det vill säga att biverkningar från behandling påverkade deras försök att återuppta sexuella 

aktiviteter negativt. Huvudsakligen på grund av just vaginal torrhet, dyspareuni samt rädsla för 

smärta under samlag.  

     Litteraturstudien presenterade symtom som besvärade kvinnorna både under och efter 

behandling. Under behandlingsperioden upplevdes smärta, fysisk trötthet, brist på intresse för 

samlag och brist på upphetsning. Detta påverkade deras vaginala och sexuella funktion även 

efter behandling. Det framkommer liknande upplevelser och erfarenheter i Bilodeau och 

Bouchard (2011) studie som skriver att under behandling upplevdes brist på sexuell lust och 

att det inte fanns behov av sexuella aktiviteter. Biverkningar som besvärade kvinnorna efter 

behandling var impotens, trötthet och brist på sexuell lust.      

   Detta arbete påvisade att kvinnorna fick förändrade attityder till livet efter diagnos. Det 

handlade om att livet fick ett annat värde med fokus på sin egen hälsa och att värdesätta ting 

som faktiskt betyder något. Resultatet påvisade också att patienter som fick cancerdiagnos i 

senare skede hade en sämre erfarenhet av livskvalitet relaterat till ökade ekonomiska problem. 

Bilodeau och Bouchard (2011) förklarar också att kvinnorna uttryckte ett nytt och annorlunda 

synsätt på livet med mer fokus på sig själva samt sina egna behov och inte minst omvärderade 

prioriteringar. Resultatet angående den försämrade livskvaliteten styrker Bjelic-Radisic et al. 

(2012) när dem skriver att vilket stadium cancern befinner sig i hade störst inverkan på 

ekonomiska svårigheter.  

      

Resultatet i litteraturstudien påvisade att erfarenheter av försämrad fysisk funktion försvårade 

tillbakagången till det normala livet och blev ett motstånd. Goker (2011) menade att försämrad 

fysisk funktion påverkade livskvaliteten negativt vilket styrker det egna resultatet. Artikeln 

nämner även att smärta, tidigt klimakterium och fatigue försämrade livskvaliteten som alla är 

vanliga symtom hos personer med cervixcancer (Goker 2011).          

   Litteraturstudien kom fram till att erfarenheter av sexuell dysfunktion påverkade 

livskvaliteten negativt, detta i överensstämmelse med en artikel av Hyewoo & Hyojung (2016).  
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     Denna litteraturstudie beskrev att kvinnor upplevde försämrad kroppsbild vilket påverkade 

deras självförtroende samt ångest relaterat till döden och recidiv av sjukdomen. Däremot 

upplevde inte kvinnor som genomgått kombinationsbehandling med radio- och kemoterapi 

någon förändring alls av kroppsbilden.  Det framkom i resultatet att försämrad kroppsbild och 

ångest påverkade det dagliga livet och livskvaliteten negativt. Rosa et al. (2017) nämner ångest  

i sin studie och kopplar detta symtom till risken för infertilitet samt försämrad sexuell funktion. 

Infertiliteten tas upp på grund av den låga åldern vid diagnostisering i jämförelse med andra 

cancerformer. Studien presenterade försämrad livskvalitet som ett resultat av försämrad 

kroppsbild och ångest. Det förklaras genom att känslan av livskvalitet successivt sjunker 

vanligtvis relaterat till både upplevelsen av en sämre kroppsbild samt ångest (Rosa et al. 2017).    

 

Litteraturstudien påvisade skilda resultat från olika primärkällor. Exempel på dessa 

motsägelser var bland annat att studien kom fram till att kvinnor uppgavs vara nöjda gällande 

stöd från nära och kära, medan en del av kvinnor upplevdes vara ensamma och utan stöd från 

familj och vänner. Ett annat exempel var att en studie i resultatet rapporterade att kvinnor tog 

avstånd från sex efter behandling på grund av oro. Medan samma resultat redovisar att den 

sexuella oron var som värst innan behandling och blev bättre efter. Likaså fanns delade 

erfarenheter om upplevelsen av smärta, en artikel hävdade att smärta upplevdes som värst i 

stadie III medan en annan skriver att symtomet var som värst i stadie I och inte alls besvärade 

kvinnor i avancerat stadie. Även det fysiska måendet visade kontraster från olika artiklar. En 

artikel hävdade försämring efter behandling medan en annan konstaterade att det inte 

upplevdes någon skillnad alls innan jämfört med efter och en tredje påstod en upplevelse av 

förbättring efter behandling.    

4.2 Metoddiskussion 

Litteraturstudien har genomförts på ett systematiskt sätt enligt Polit och Beck (2017) nio steg 

vilket anses som en styrka i arbetet. Eftersom arbetet har som syfte att belysa aspekter av 

livskvalitet samt erfarenheter av att leva med cervixcancer hade det varit fördelaktigt att ha 

med sökordet “Experience” i PubMed då sökordet “life experience” användes i Cinahl. Detta 

gick inte eftersom att “Experience” kombinerat med “Uterine Cervical Neoplasms” inte gav 

några träffar. Istället användes majoriteten av artiklarna från sökordet “Quality of Life” ihop 

med “Uterine Cervical Neoplasms/Cervical neoplasm”.  

      Till att börja med söktes alla artiklar med exklusionskriteriet att de ej fick vara publicerade 

innan 2008, en begränsning på tio år. Detta fick inför urval tre korrigeras och sökas om så att 

artiklar som publicerats innan februari 2014 kunde exkluderas, alltså en begränsning på fem 

år. Detta för att alldeles för många artiklar kvarstod inför sista urvalet för att begränsningen på 

15 artiklar skulle kunna uppnås. Däremot anses fem års begränsningen vara en styrka då arbetet 

istället kan presentera mer aktuell forskning.  

      Då “quality of life” är ett brett begrepp som innefattar många områden har detta medfört 

egna tolkningar i arbetet. Sökorden resulterade i mestadels kvantitativa artiklar med undantag 

för två stycken som är kvalitativa och två stycken som är mixed method. Detta är inte till 

arbetets fördel då erfarenheter lättast tas ut från kvalitativa studier för att undgå fria tolkningar 

i för hög utsträckning. Något som också leder till egna tolkningar och kanske även feltolkningar 

är att det användes digitalt lexikon för att översätta bitvis av de engelska och spanska artiklarna. 

Då kan det bli fel både i översättningen då fel synonymer på ord kan förekomma så texten inte 

riktigt får samma innebörd som det är initialt.  

    När det kommer till kvalitetsgranskningen i “urval tre” gjordes också tolkningar exempelvis 

på; vad som var ett tillräckligt stort urval om exempelvis de kvalitativa artiklarna hade uppnått 
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datamättnad samt om det framkommit tydligt nog om patienterna i studierna varit friska eller 

ej. Detta fick göras utifrån egen definition av begreppet friskförklarad som framkom i 

exklusionskriterierna. Dock leder detta till att artiklar kan ha blivit bortvalda på grund av den 

egna tolkningen av vad som var ett uppnått kvalitetskrav, trots deras eventuella relevans för 

syftet.    

    I litteraturstudien valdes det att presentera resultat från olika primärkällor som var 

motsägelsefulla. Detta gjorde att litteraturstudiens resultat var svårare att tolka och 

sammanfatta, det minskar även reliabiliteten i arbetet. Resultatet består även av artiklar från 

hela världen, utan hänsyn för landets bruttonationalprodukt eller utbildningsnivå. Eftersom 

ingen skildring gjordes på dessa artiklar i vårt resultat redovisas allt sammanslaget, det gör att 

resultatet inte representerar hur erfarenheterna av cervixcancer är i olika delar av världen. De 

skillnader som framkom vid granskningen av samtliga artiklar var att erfarenheterna varierar 

beroende på vilken del av världen som representeras. Dessa skillnader beaktas inte i resultatet. 

Exempelvis beskriver litteraturstudien att erfarenheter kan vara att de ej har råd med behandling 

och får tigga pengar. Detta är endast i resursfattiga länder, medan en majoritet av erfarenheterna 

inte utspelar sig på samma sätt, resultatet blir då mer utifrån ett värdeperspektiv med fördel för 

vår studie. Majoriteten av artiklarna som resultatet baseras på utgår från länder utanför Europa 

detta gör att resultatet inte är generaliserbart för europeiska och nordiska länder. Däremot ses 

det som en styrka att artiklarna påvisar stora skillnader i världen. Litteraturstudien hade med 

stor sannolikhet fått ett annat resultat om artiklarna baserades på nordiska länder då bland annat 

livsstil och kultur framhävs tydligt i det nuvarande resultatet.     

                

4.3. Slutsats   

Litteraturstudiens problemformulering tar upp vikten att ha kunskap om hur diagnos och 

behandling kan komma att påverka kvinnor med cervixcancer. Detta för att öka förmågan att 

hantera fysiska symtom, psykiska symtom och psykosociala faktorer. Då kan sjuksköterskan 

på ett optimalt vis bibehålla god livskvalitet och utföra vård med kvalité. Denna studie har 

svarat på det behov som belystes i problemformuleringen då litteraturstudiens resultat 

presenterar aspekter av livskvalitet och erfarenheter som påverkats av diagnos och behandling. 

En generell förbättring kunde ses efter behandling. Isolering är ett sätt att hantera sjukdomen 

och kunde påverka stödet, arbetet och relationerna negativt. Kvinnor är i behov av stöd och 

upplever brister kring detta specifikt från vården. Begränsad fysisk kapacitet hämmade kvinnor 

från att gå tillbaka till sina vanliga liv och biverkningar påverkade sexuallivet negativt. Genom 

rätt verktyg och stöd kan man minska dessa begränsningar och biverkningar för att underlätta 

kvinnornas tillbakagång samt sexualliv. Det fanns en negativ social uppfattning om sjukdomen, 

genom att öka kunskaperna och implementera en öppen attityd kring sjukdomen kan tabun 

försvinna.       

4.4 Klinisk betydelse 

Enligt Kübler-Ross har sjuksköterskan upplevts som den bästa hjälpen och stödet hos terminala 

patienter, då de kommunicerar på ett ärligt sätt om allvarligheten kring sjukdomen. Däremot 

kan sjuksköterskor uppleva att den kunskap de besitter kring ämnet är bristfällig och att det 

skulle behövas djupare kunskap inom området (Corr 2018). Denna litteraturstudie presenterar 

ett flertal utmaningar kvinnor med cervixcancer ställs inför. Det framkommer bland annat att 

de är i behov av stöd och att det värdesätts högt samt att det upplevs som bristande från vårdens 

sida. Resultatet påvisar att många olika symtom och behandlingsrelaterade biverkningar kan 

uppkomma under sjukdomsperioden samt att en del är specifikt kopplade till särskilda 
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behandlingar. Detta är något som är av stor vikt för sjuksköterskan att ha kunskap om, vilket 

kan fås via denna litteraturstudie. Delvis för att på bästa sätt förbereda kvinnor på de 

upplevelser och erfarenheter som är vanligt förekommande för att kunna hantera symtomen. 

Genom förståelse och kunskap kan vårdpersonal symtomlindra på bästa sätt samt ge god 

omvårdnad. 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Resultat visade att kvinnor hade negativa aspekter av livskvalitet samt erfarenheter av 

cervixcancer delvis då sjukdomen kan bidra till en ensemble med emotionella problem. Även 

om kvinnorna tycktes vara nöjda med det egna förvärvade stödet från familj och vänner fanns 

ett stort missnöje över stödet från vårdinstanserna. Detta är något som denna studie kommit 

fram till och som skulle kunna motivera till vidare forskning, fler kvalitativa studier borde 

genomföras för att undersöka; vart det brister i vårdinsatserna, vart ligger det största missnöjet 

och hur ska personal utbildas för att på ett vårdetiskt sätt vårda kvinnor med cervixcancer. 

Kvalitativa studier skulle även göras för att undersöka hur stödet från hälso- och sjukvården 

ser ut mellan olika länder samt för att belysa skillnader på livskvalitet och erfarenheter mellan 

olika länder. Detta då stora skillnader kunde påvisas men inte belystes i detta arbete. Då kan 

en mer omfattande insikt eventuellt fås kring det bristande vårdstödet som kvinnorna 

rapporterade i denna litteraturstudie. Samtliga av dessa kvalitativa studier skulle kunna bidra 

till nödvändig utbildning av vårdpersonal för att kunna utföra högkvalitativ omvårdnad då 

denna litteraturstudie framhävde brister inom dessa områden.  
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Bilaga 1: Artikelmatris        

Författare

, årtal och 

land 

Syfte Metod Huvudresultat 

Azmawati 

et al. 

(2014).  

Malaysia. 

Syftet var att 

undersöka 

livsvalitet hos 

paitenter med 

cervixcancer utifrån 

deras tumörstadie. 

Metoden var kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie där 122 

patienter rekryterades via 

obundet slumpmässigt 

urval. Frågeformulär. 

Datan analyserades med 

SPSS, statistisk analys. 

Multipel linnjär 

regressionsanalys 

användes. 

Bortfall: Inget 

Resultatet visade att de 

patienter med lägst 

hälsostatus och upplevelse 

av livskvalitet var de i 

stadie IV. Medan stadie III 

var de som upplevde mest 

smärta.  

Dahiya et 

al.  

(2017).  

Indien. 

Syftet var att 

undersöka 

livskvaliteten hos 

kvinnor med 

cervixcancer, pre 

och efter kemo-

radioterapi. 

Metoden var kvantitativ. 

67 kvinnor inkluderades 

med ett urval som ej 

presenterades. 

Strukturerade 

frågeformulär användes. 

Statistisk analys. 

Bortfall:11 patienter  

Resultatet visade att 

fysisk, kognitiv och 

känslomässig funktion var 

kraftigt förbättrat efter 

behandling. Den generella 

känslan av  livskvalitet 

samt hälsostatus 

förbättrades.  

Ding et al.   

(2015).  

Kina.   

Syftet var att 

beskriva 

upplevelsen hos 

kinesiska kvinnor 

med cervixcancer 

under de första tre 

månaderna efter 

diagnos. 

Metoden som användes 

var kvalitativ.  

Beskrivande 

fenomenologisk metod. 

Ostrukturerade intervjuer 

som spelades in. 

Analyserades med 

induktiv metod.   

Konsekutiv urval. 14 

deltagare blev intervjuade. 

Bortfall: inga.    

Resultatet visade att 

emotionellt kaos 

upplevdes relaterat till 

diagnos och behandling. 

Socialt stöd användes för 

att hantera sjukdomen, 

ibland söktes stöd hos 

kollegor snarare än familj. 

Sexuallivet påverkades. 

Upplevelsen av 

förbättrade relationer inom 

familjen fanns med behov 

av stöd från sin partner. 

Förändrade attityder till 

livet. 

Endarti et 

al.  

(2015). 

Indonsien. 

Syftet var att mäta 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

patienter med 

cervixcancer i 

Indonesien, med 

hjälp utan 

bedömningsinstrum

Metoden var kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie. 

Bekvämlighetsurval. 87 

patienter Face-to-face 

intervjuer. Beskrivande 

analys för att presentera 

HRQOL. 

Bortfall: Inget 

Resultatet visade att 50% 

upplevde måttlig smärta, 

66% upplevde inga 

problem med vardaglig 

aktivitet, 84% upplevde 

inga problem med 

egenvård. Smärta och oro 

var de symtom som 
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entet EQ-5D-3L påverkar HRQOL mest 

hos patienterna.   

Kebede & 

Kebede. 

(2017).  

Etiopien. 

Syftet var att 

undersöka de 

psykosociala 

erfarenheter och 

behov hos kvinnor 

diagnostiserade 

med cervixcancer. 

Metoden var kvalitativ. 

Riktat urval. 12 kvinnor 

deltog. Semistrukturerade 

intervjuer. Materialet 

analyserades med hjälp av 

innehållsanalys.  

Bortfall: Inget.  

Resultatet visade att bli 

diagnostiserad är 

traumatiskt och medför 

både fysiska och 

psykosociala 

konsekvenser.  Relationer 

och roller inom familj och 

vänkrets förändras. 

Behovet av stöd är 

märkbart. 

Kebede & 

Tadesse. 

(2015).  

Etiopien.  

Syftet med studien 

var tvådelat och var 

att bedöma olika 

socioekonomiska  

och kulturella 

faktorer som gör 

kvinnor utsatta för 

livmoderhalscancer 

och undersöka vilka 

utmaningar kvinnor 

möter vid diagnos  

och behandling. Det 

sista syftet är det 

relevanta.  

Metoden var mixad 

kvantitativ och kvalitativ. 

Beskrivande 

tvärsnittsstudie och 

djupintervjuer användes. 

198 kvinnor deltog i 

kvantitativa metoden. 

Konsekutivt urval. 10 

kvinnor deltog i 

djupintervjuer. Riktat 

urval. Kvantitativa datan 

analyserades med SPSS. 

Kvalitativ data 

analyserades med manuell 

kodning.  

Bortfall: nio.         

Resultatet för det 

relevanta syftet visade att 

psykosociala utmaningar 

som oro samt rädsla och 

biverkningar från 

behandling påverkar det 

sociala livet. Den sexuella 

funktionen var påverkad 

vilket gav konsekvenser 

för relationen.   

Kirchheine

r et al. 

(2016).  

Österrike.  

Syftet var att 

utvärdera 

longitudinell 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

avseende funktion 

och symtom efter 

definitiv 

kemoradioterapi 

terapi med bildstyrd 

adaptiv 

brachyterapi hos 

patienter med lokalt 

avancerad 

cervixcancer.  

 

 

 

Metoden var kvantitativ. 

744  

patienter deltog. 

Konsekutivt urval. 

Enkäter med två 

bedömningsinstrument 

användes.    

Analys genomfördes med 

testinstrument. 

Bortfall: 176 

Resultatet visade att den 

generella livskvaliteten 

förbättrades efter 

behandling. En 

övergående påverkan av 

diagnos och behandling 

påvisas. Både 

tumörrelaterade symtom 

samt 

behandlingsrealterade 

symtom påvisas.      
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Li et al.  

(2017).   

Kina. 

Syftet var att 

analysera vilka 

faktorer som 

påverkar känslan av 

hopp samt det 

psykologiska 

hälsostatusen hos 

patienter med 

cervixcancer under 

pågående 

radioterapi. 

Metoden var kvantitativ. 

480 personer med 

cervixcancer. Konsekutivt 

urval. Datan analyserades 

via SPSS 20.0, statistisk 

analys.“independent 

sample t test”. 

Bortfall: Inget. 

Resultatet visade att 60% 

av kvinnorna upplevde 

psykologisk stress under 

radioterapi- behandling. 

De flesta upplevde 

medel/hög nivå av hopp. 

Livskvaliteten var 

medel/hög hos samtliga 

patienter. 

Moustgaar

d Jeppesen 

et al. 

(2015).   

Danmark.  

Syftet var att 

identifiera 

kortsiktiga 

rehabiliteringsbeho

v hos kvinnor med 

endometrial och 

cervixcancer.   

Metoden var kvantitativ 

och kvalitativ. 44 kvinnor 

deltog. Analys 

genomfördes med Stata.  

Konsekutivt urval. 16 

kvinnor deltog i fokus-

grupp intervjuer. Semi-

strukturerad guide.  

Bortfall: 20 (tio st med 

cervixcancer)      

Resultatet visade att 

livskvaliteten hos kvinnor 

med cervixcancer var 

generellt bättre efter 

behandlingen. Emotionella 

behov som oro fanns hos 

kvinnor och som inte 

beaktades av 

vårdpersonal. Fatigue var 

också ett problem som 

existerade. Sexull 

dysfunktion uppgavs samt 

att inte detta beaktades av 

vårdpersonal.         

Thapa et 

al.   

(2018). 

Kina.  

Syftet med studien 

var tvådelat. Det var 

att undersöka 

livskvaliteten hos 

patienter med 

cervixcancer som 

påbörjat 

behandling, samt att 

identifiera de 

faktorer som 

påverkar 

livskvaliteten. 

Metoden var kvantitativ. 

256 patienter deltog via 

konsekutivt urval. Datan 

analyserades med olika 

test 

Bortfall: Inget. 

Resultatet visade att 

majoriteten rapporterade 

en utmärkt upplevelse av 

livskvalite. De mest 

förekommande symtomen 

var; sömnproblem, 

förstoppning och 

klimakterieliknande 

symtom.  

Tian et al.   

(2015).  

Kina.  

Syftet var att 

undersöka 

förekomsten av 

dålig sömnkvalitet 

hos cervixcancer- 

patienter före och 

efter adjuvant 

terapi. Undersöka 

om prevalensen av 

dålig sömnkvalitet 

Metoden som användes 

var kvantitativ. Urvalet 

bestod av 76 deltagare. 

Konsekutiv urval. Datan 

analyserades med olika 

test. 

Logistisk regression  

analyserade faktorer.   

Bortfall: Inget.   

Resultatet visade att 

patienterna hade sämre 

sömnkvalitet. 

Cancerbehandlingen 

adjuvant terapi påverkar 

patienternas sömnkvalitet. 

Psykologiska faktorer som 

depression, oro upplevs. 
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är högre högre hos 

cervixcancer-

patienter jämfört 

med allmänna den 

populationen och 

undersöka vilka 

faktorer som är 

associerad med 

dålig sömnkvalitet.  

Xie et al.   

(2015).   

Kina.  

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen av 

livskvalitet hos 

kvinnor med 

cervixcancer som 

genomgått radikal 

hysterektomi och 

nervsparande 

radikal 

hysterektomi. 

Metoden som användes 

var kvantitativ. 127 

kvinnor deltog via 

konsekutivt urval.  

Statistisk analys. 

Resultatet analyserades 

med SPSS. 

Bortfall: 21 st  

Resultatet visade att  

den generella upplevelsen 

av livskvalitet inte skiljde 

sig mellan behandlingarna 

i den post-operativa 

perioden. 

Vi använde endast ca ¾ av 

resultatet, dvs den del som 

utvärderar livskvaliteten 

innan de förklarades som 

friska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


