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I dagsläget finns effektiv behandling för cervixcancer med en god överlevnadsstatistik i 

Sverige och delar av västvärlden. All typ av behandling för cervixcancer kan medföra olika 

konsekvenser som kan leda till sexuell dysfunktion och en påverkad kroppsbild. SYFTE: Att 

identifiera vilka faktorer som bidrar till sexuell dysfunktion och en negativt påverkad 

kroppsbild hos kvinnor som behandlats för cervixcancer. METOD: Polit och Beck (2012) 

niostegsmodell följdes för att systematiskt utföra denna litteraturstudie. CINAHL och 

PubMed användes som databaser för att hitta relevanta artiklar. Artiklarna granskades och 

resulterade i totalt 14 stycken som användes i resultatet. Tre olika huvudteman urskildes i 

artiklarna och dessa var: Kroppsbild efter behandling, Sexuell dysfunktion efter behandling 

samt Behandlingsspecifika samband. RESULTAT: Resultatet visade att sexuell dysfunktion 

och kroppsbild påverkades negativt av både fysiska och psykiska faktorer så som dysparenui, 

minskad lust, blödningar och flytningar från vagina, rädsla att samlag skulle skada vagina 

efter behandling, förminskad och trång vagina. Behandlingsmetoden hade en stor betydelse 

för hur allvarliga dessa faktorer blev . SLUTSATS: Det är av stor vikt att som sjuksköterska 

och vårdpersonal uppmärksamma de problem och komplikationer som uppstår efter 

behandling av cervixcancer för att kunna bemöta patienterna och främja deras hälsa.  
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1. Introduktion 
Cervixcancer är den tredje vanligaste cancerdiagnosen i världen och den fjärde vanligaste 

dödsorsaken för cancer hos kvinnor, och orsakar i världen 275 000 dödsfall varje år (Jemal 

et al. 2011). I Sverige är förekomsten av cervixcancer mindre utbredd och finns inte med 

bland de tio vanligaste cancerdiagnoserna, medan den i utvecklingsländer utgör 15 procent 

av all cancer hos kvinnor (Högberg et al. 2010). År 2011 rapporterades i Sverige 421 fall av 

livmoderhalscancer till cancerregistret varav 139 personer dog samma år (Johansson 2013). 

Humant papillomvirus, HPV, är ett virus med flera olika stammar hos människan som 

smittar via sexuell kontakt. Några av dessa är onkogena och kan orsaka 

livmoderhalscancer. I en studie där biopsi från ett tusen livmoderhalscancerpatienter togs 

visade det sig att över 85 procent av alla fall orsakats av HPV (Högberg et al. 2010). Dock 

finns vaccinationsprogram för detta virus som minskar risken av att smittas (Socialstyrelsen 

2010). Symtom på cervixcancer varierar men visar sig ofta som blodblandade, grönaktiga 

och illaluktande flytningar, blödningar efter samlag, gulvita flytningar, smärta som strålar 

ut i benen, urininkontinens, ödem, blodproppar, fistelbildning i tarm, 

tarmtömningsproblematik, fatigue, sjukdomskänsla, uppblåsthet i buk, kramper, 

menssmärta, oregelbundna blödningar och blödningar efter menopaus (Jemal et al. 2011; 

Johansson 2013). Behandling varierar beroende på cancerns lokalisation, malignitet, 

spridning, typ av cancer samt kvinnans aspekt på att behålla livmoder och livmoderhals 

eller delar av livmoderhalsen då fertiliteten kan komma att påverkas negativt. Beroende på 

dessa faktorer tillämpas idag ett antal olika behandlingar i form av hysterektomi
1

, 

strålbehandling, trakelektomi
2
, kemoterapi, hormonell behandling och kombinationer av 

flera behandlingar (Leaver & Labonte 2010). Bland kvinnor med cervixcancer ses påverkan 

på den sexuella funktionen som kan relateras till behandlingen de fått (Frumovitz et al. 

2005).  

1.1 Sexualitet 
Sexualitet är ett diskuterat begrepp som kan ha flera innebörder och är därför komplext att 

beskriva. Fertilitet är en stor del av människans sexualitet. Avsaknad av fertilitet kan av 

många uppfattas som en brist på sexualitet, dock finns flera bredare definitioner som visar 

på att sexualiteten har fler innebörder än så och sjuksköterskan bör vara medveten om att 

just definitionen av sexualitet är komplex (Borg 2003). Världshälsoorganisationens [WHO 

2006] definition av sexualitet beskrivs såhär: 

…A central aspect of being human throughout life encompasses sex, 

gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, 

intimacy and reproduction. Sexuality is experienced and expressed in 

thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, behaviors, practices, 

roles and relationships. While sexuality can include all of these 

dimensions, not all of them are always experienced or expressed. 

                                                         
1 Behandlingsform där uterus avlägsnas 
2 Behandlingsform där stor den av uterus avlägsnas, men vissa delar sparas och sys ihop för att bevara 
möjlighet till fertilitet 
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Sexuality is influenced by the interaction of biological, psychological, 

social, economic, political, cultural, legal, historical, religious and 

spiritual factors. (WHO, 2006a)  

 
Dahlöf (2014) beskriver sexualitet som en drivkraft hos människan med önskan om närhet 

och beröring men även integritet och förmågan att anförtro sig åt någon. Sexualitet kan 

delas upp i olika dimensioner: kulturella, beteendemässiga, psykosociala, fysiska och 

biologiska. Alla människor föds med en sexualitet, det är någonting naturligt och biologiskt 

som finns hos människan från början och utvecklas olika hos alla individer (Traæen, 2008; 

Weeks, 2003). Det finns ett flertal definitioner av sexualitet, men bara ett fåtal har innebörd 

som kan användas i cancervård. Wood´s (1987) definition är omtalad inom området 

cancervård (Bruner & Boyd 1999; Butler et al. 1998; Gamel, Hengveld, & Davis, 2000) där 

begreppet sexualitet har beskrivits som tre dimensioner bestående av: ”Sexual self concept, 

sexual relationship och sexual functioning”. Wood´s (1987) uppdelning har varit en 

utgångspunkt i ett flertal studier inom cancervård och Cleary et al. (2011)  har omarbetat 

denna uppdelning till följande modell:  

 

 

Figur 1: (Cleary et al. 2011 s.89).  

Cleary et al. (2011) modell menar i sin modell att Body Image enbart är en av tre ingående 

komponenter i begreppet Sexual Self Concept (Wood 1987). Förutom Body Image ingår 

Sexual Esteem och Sexual Self-Shema i Sexual Self Concept. Likadant menar Cleary et al. 
(2011) att Sexual Relationship består av Communication och Intimacy, alltså förmåga att 

kommunicera och vara intim med partner. Slutligen menar Cleary et al. (2011) att Sexual 

Functioning består av Sexual Response Cycle som innefattar upplevelser som orgasm, 

sexuell lust och sexuella begär. 

Clearys sätt att beskriva ordet sexualitet är en bredare beskrivning av begreppet och innebär 

inte specifik påverkan på just kroppsbild och sexuell funktion, utan används som en modell 

Sexual Self-Concept 

Body Image 
 Sexual Esteem 

Sexual Self-Schema 

Sexual 
Functioning 

Sexual Response 
Cycle 

Sexual 
Relationships 

Comunication 
Intimacy 
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för att förklara hur begreppet sexualitet kan delas upp. I denna litteraturstudie har dock 

enbart begreppen sexuell dysfunktion och kroppsbild behandlats då dessa har visat sig 

förekomma vid just behandlingen av cervixcancer.  

1.2 Sexuell dysfunktion 
Sexuell funktion rör inte bara förmågan att till exempel kunna få orgasm utan handlar även 

om lust och önskan att ha sexuell aktivitet. Både fysiska och psykiska problem kan leda till 

sexuell dysfunktion, alltså en oförmåga att genomföra ett samlag eller att helt enkelt vara 

intim. Stress, nedstämdhet och påverkad kroppsbild är några faktorer som kan leda till 

sexuell dysfunktion då lusten försvinner (Hulter 2010). Sexuell dysfunktion brukar delas in 

i fysisk och psykisk dysfunktion där det vid fysisk dysfunktion kan röra sig om sänkta 

halter av könshormoner, nedsatt blodcirkulation eller att kroppsdelar som bidrar till sexuell 

funktion är bortopererade. Dessa faktorer kan till exempel leda till minskad lubrikation som 

försvårar processen att genomföra ett samlag. Den psykiska dysfunktionen handlar om 

stress och andra faktorer som påverkar sinnesstämningen och lusten till sex. Vid psykisk 

ohälsa försvinner ofta lust och vilja till närhet och intimitet (Hulter 2010).  

 

Cervixcancer och dess behandling kan ha påverkan på sexualitet och sexuell funktion vilket 

leder till sexuell dysfunktion. Att fungera sexuellt har en stor inverkan på en kvinnas 

livskvalitet, oavsett om det är före, under eller efter behandling (Schover, 2000; Wenzel et 

al. 2005; Hughes, 2009). Studier har visat att sexuell dysfunktion hos kvinnor med 

gynekologisk malignitet är störst hos dem med cervixcancer (Hughes, 2009; Potter & 

Johnston, 2011). Det är därför viktigt att sjuksköterskan har kunskap inom detta område för 

att kunna hjälpa kvinnor med sexuell dysfunktion orsakat av cervixcancer och dess 

behandling. 

1.3 Kroppsbild 
Kroppsbild beror inte bara på hur kroppen verkligen ser ut utan också på hur människan 

känner sig och hur denne mår för övrigt (Ottosson 2014). Schjølberg (2003) beskriver 

kroppsbilden som: ”det fysiska jaget”, och att det innehåller alla de uppfattningar som en 

person har om sig själv vad gäller både utseende och funktioner. Kortfattat sett kan 

kroppsbilden ses som den bild människan har, och hur denne uppfattar sin egen kropp. 

Schilder (1935/1950) menar dock att kroppsbilden kan definieras som ”den bild av kroppen 

som vi skapar i vårt inre”, det vill säga så som kroppen framstår för människan själv. Dock 

har denna definition kritiserats genom tiden på grund av att det uppfattas som en förenklad 

förklaring. Omvårdnadsforskaren Price (1990) beskriver kroppsbilden likt ett 

”byggnadsverk” där tre sammansatta komponenter styr: kroppsrealitet, kroppspresentation 

och kroppsideal. Modellen kan förklaras genom att tänka en triangel där de tre begreppen 

styr varandra. Om ett begrepp förändras så kompenserar människan detta genom att utöka 

de andra begreppen. Kroppsrealitet beskrivs som människans sätt att uppfatta och känna 

den egna kroppen medan kroppspresentation beskrivs som sättet människan visar upp den 

egna kroppen med exempelvis kläder, kroppsspråk inom viss gräns och kosmetika. Det 

sista begreppet, kroppsideal, innebär den ständiga förändring människan har över sin kropp 

(Price 1990). Juraskova et al. (2003) förklarar sambandet mellan försämrad kroppsbild och 
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gynekologisk malignitet, däribland cervixcancer, som en förlust av den egna femininiteten 

då många kvinnor tvingas operera bort livmodern.  

 

1.4 Problemformulering 
Cervixcancer är i världen en mycket utbredd cancerform, inte minst bland 

utvecklingsländer, och är den tredje vanligaste cancersorten hos kvinnor och den fjärde 

ledande dödsorsaken, globalt, hos kvinnor drabbade av cancer. Behandlingen kan bidra till 

sexuell dysfunktion och en negativt påverkad kroppsbild som varierar både fysiskt och 

psykiskt beroende på cancerformens aggressivitet samt vilken behandling som utförs 

(Högberg et al. 2010). Som sjuksköterska påträffas dessa patienter på avdelningar med 

frågor som inte enbart berör just sjukdomen i sig, utan med funderingar som rör fertilitet, 

könsidentitet, kroppsbild, sexuell lust, sexualitet och synen på sig själv som kvinna. Det är 

därför viktigt att som sjuksköterska identifiera de komplikationer som följer med 

behandlingen för cervixcancer eftersom dessa områden är viktiga komponenter som 

påverkan kvinnans livskvalitet. Det ligger i allmänsjuksköterskans profession att kunna 

bemöta dessa frågor och funderingar för att på så sätt kunna bidra med att främja hälsa och 

livskvalitet hos de som är drabbade. Eftersom kvinnorna drabbas av livslånga 

komplikationer till följd av cervixcancerbehandling är detta ett viktigt område att belysa. 

1.5 Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att identifiera vilka faktorer som bidrar till sexuell 

dysfunktion och en negativt påverkad kroppsbild hos kvinnor som behandlats för 

cervixcancer. 
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2. Metod 
Litteraturstudien har genomförts systematiskt med stöd av niostegsmodellen enligt Polit 

och Beck (2012). En litteraturstudie är en genomgång av olika vetenskapliga artiklar som är 

publicerade i tidskrifter inom specifika områden. En litteraturstudie sammanställer och 

betonar kunskap i specifika ämnen Forsberg & Wengström 2008). 

 
Figur 2. Niostegsmodell, fri översättning (Polit & Beck 2012 s. 96). 

2.1 Litteratursökning 
I steg 1 formulerades ett syfte. Utifrån steg 2 valdes databas och sökord. Databas ett är 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) som är en 

omvårdnadsinriktad databas. Databas två är PubMed som är mer medicinskt inriktad då den 

främst innehåller biomedicinsk litteratur (Polit & Beck 2012). Sökorden identifierades 

utifrån studiens syfte. I CINAHL har följande sökord använts: Cervix neoplasms, Sexual 

dysfunction female och Body image. Cervix neoplasms söktes som major heading medan 

Body image och Sexual dysfunction female valdes att sökas som fritext för att få en bredare 

sökning inom området. I PubMed har följande sökord använts: Uterine cervical neoplasms, 

Body image, Sexual dysfunction psychological och Sexual dysfunction physological. 

Uterine cervical neoplasms söktes som MeSH varav resterande söktes som fritext. I steg 3 

användes databaserna med sökordstermerna för att identifiera relevanta artiklar. Cervix 

neoplasms täckte alla former av cervixcancer i CINAHL medan Uterine cervical neoplasms 

behövdes för att täcka alla former av cervixcancer i Pubmed. Sexual dysfunction female 

täckte både de psykologiska och fysiologiska aspekterna av den kvinnliga termen i 

CINAHL medan sökordet i PubMed behövde delas upp i Sexual dysfunction psychological 

och physological. Kombinerade söktermer i CINAHL var följande: Cervix neoplasms och 

Body image (söktes för att svara på kroppsbild relaterat till cervixcancer), Cervix neoplasms 

och Sexual dysfunction female (söktes för att svara på sexuell dysfunktion relaterat till 

cervixcancer). Kombinerade söktermer i PubMed är följande: Uterine cervical neoplasms 

AND Body image, Uterine cervical neoplasms AND Sexual dysfunction psychological, 

Uterine cervical neoplasms AND Sexual dysfunction physological. Nedanstående tabeller, 

(1, 2), redovisar alla sökningar i respektive databas. 
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Tabell 1. Sökning i CINAHL 

Sökning Sökord  Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Cervix neoplasms (MH) 2015    

S2 Body image  2083    

S3 Sexual dysfunction female  497    

S4 S1 AND S2 3 3 0 0 

S5 S1 AND S3 4 3 1 1 

 Summa  6 1 1 

    (MH) = Major Headings 

 

Tabell 2. Sökning i PubMed 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Uterine cervical neoplasms 

(MeSH) 
9671 

   

S2 Body image 10425    

S3 Sexual dysfunction psychological 1535    

S4 Sexual dysfunction physological 4655    

S5 S1 AND S2 24 [1] 9 5 5 

S6 S1 AND S3 14(2) [1] 7 6 6 

S7 S1 AND S4 23(9) [1] 4 3 2 

 Summa  20 14 13 

(X)= Intern dubblett [X]= Extern dubblett 

2.2 Urval  
Urval 1. I urvalet följdes steg 4 enligt Polit & Becks 9-stegsmodell (Polit & Beck 2012). 

Där gjordes sökningar i de olika använda databaserna med inklusions- och 

exklusionskriterier som grund att utgå ifrån. I sökningarna inkluderades artiklar på 

engelskt, svenskt och norskt språk. Alla dessa var peer reviewed och skrivna mellan 1 

januari 2010 och 31 januari 2015. Artiklarnas innehåll handlade om sexuell dysfunktion 
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och kroppsbild relaterat till behandlad cervixcancer och dess komplikationer. I sökningarna 

exkluderades reviewartiklar samt de artiklar som innehöll information om cervixcancer som 

ännu ej blivit behandlad då de ej besvarade syftet. I det första urvalet granskades 57 artiklar 

enligt steg 4 i Polit & Beck (2012). 26 artiklar kvarstod efter urval 1 (tabell 1 och 2).  

Urval 2 utformades efter steg 5 och steg 6 i Polit och Beck (2012). Alla artiklar har 

granskats kritiskt efter innehållets metod samt om resultatet överensstämmer och kan 

användas till denna studies syfte. Alla artiklarna har granskats både individuellt och 

gemensamt. Artiklarna har därefter diskuterats gemensamt. Efter urval två kvarstod totalt 

15 artiklar. 

Urval 3 är utformat utifrån steg 7 i Polit och Beck (2012) varav två granskningsmallar har 

använts. Guide to an Overall Critique Of a Quantitative Research Report användes för att 

granska de kvantitativa artiklarna. Guide to an Overall Critique Of a Qualitative Research 

Report användes för att granska de kvalitativa artiklarna. I detta steg lästes artiklarna både 

individuellt och gemensamt. Efter granskningen i steg 7 Polit och Beck (2012) behölls 14 

artiklar varav tio stycken var av kvantitativ metod, en av kvalitativ metod och tre av så 

kallad mixad metod som bestod av både kvantitativ och kvalitativ metod. Den artikel som 

exkluderades till urval 3 hade en bristande metod samt en otydlig förklaring till huruvida en 

etisk granskning har genomförts eller ej. Artiklarna redovisades i en artikelmatris (bilaga 

1).  

2.3 Databearbetning 
Databearbetningen skedde utifrån steg 8 och steg 9 i Polit och Beck (2012). Artiklarna 

granskades och markerades utifrån att hitta meningsbärande enheter vars innehåll matchade 

litteraturstudiens syfte. De enheter som markerades skrevs sedan ner i ett elektroniskt word-

dokument med författare och titel som övertext. Varje artikel har granskats och sedan delats 

in i olika kategorier utifrån metod, behandling och vad som fokuserades på i resultatet. 

Författarna har under arbetets gång gått tillbaka till de olika stegen i Polit och Beck (2012) 

niostegsmodell för att på nytt granska och dela in i nya kategorier där ytterligare text 

bearbetats. Utifrån denna bearbetning identifierades tre olika teman med tillhörande 

underteman som sedan utgjorde en grund för resultatet.  

2.4 Etiska överväganden 
I en systematisk litteraturstudie ska enligt Forsberg och Wengström (2008) artiklar som 

granskats av en etisk kommitté användas. I litteraturstudien har samtliga artiklar varit 

granskade och godkända av en etisk kommitté varav de som inte granskats tagits bort 

oavsett resultat. Artiklar som används i en litteraturstudie skall oavsett vad användas även 

om artiklarna visar på annat resultat än vad forskaren förväntat sig. Detta för att vinklade 

studier inte skall ske och ett objektivt resultat skall kunna skådas (Forsberg & Wengström 

(2013). Det är av stor vikt att ta hänsyn till det som står i artiklarna och inte förvränga 

resultatet (CODEX 2014).  Författarna har tagit hänsyn till detta och arbetat utifrån dessa 

kriterier. Alla källor i litteraturstudien är primärkällor för att undvika subjektiva 

förvrängningar som sekundär och tertiärkällor kan ge upphov till. Enligt Vetenskapsrådet 

(2015) skall metoden i en litteraturstudie redovisas så noggrant som möjligt då andra 
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personer skall kunna göra samma sökning och uppnå ett homogent resultat. I 

litteraturstudien redovisas tillvägagångssättet och metoden noggrant och stegvis med 

vetenskaplig evidens. En noggrann och korrekt översättning av originaltext är ett krav då 

felaktig översättning kan sätta studiens trovärdighet på spel, därför har lexikon använts vid 

översättningar från engelska till svenska i denna litteraturstudie.  
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3. Resultat 
Litteraturstudiens resultat grundar sig på data från 14 vetenskapliga artiklar varav 10 

stycken med kvantitativ metod, 1 med kvalitativ metod och 3 med mixad metod. I 

granskningen söktes även teman i de olika artiklarna varav tre tydliga huvudteman 

identifierades. Underteman identifierades därefter och delades in i de olika huvudtemana, 

se figur 3. Tema: Kroppsbild efter behandling hade ett undertema: Könsidentitet. Tema: 

Sexuell dysfunktion efter behandling hade två underteman: Fysiska komplikationer och 

psykiska komplikationer. Tema: Behandlingsspecifika samband hade tre underteman: 

Kirurgi VS strålbehandling, kirurgi VS kemoterapi och olika kirurgiska behandlingar. 

Varje specifik behandling valdes att beskrivas var för sig för att på ett objektivt sätt 

beskriva sexuell dysfunktion och kroppsbild utifrån beskriven behandlingsform. Samtliga 

artiklar återfinns ett flertal teman. 

 

 

Figur 3, valda teman som förekommer i artiklar 

 

3.1 Kroppsbild efter behandling 
I nio av studierna beskrevs negativt påverkad kroppsbild i varierande mängd (Afyiyanti & 

Milanti 2013; Cleary et al. 2011; Hazewinkel et al. 2012; Le Borgne et al. 2013; Mantegna 

et al. 2013; Plotti et al. 2011; Tian 2012; Yavas et al. 2012; Ye et al. 2014). Studierna 

beskriver hur kvinnor får en negativt påverkad kroppsbild antingen av cancersjukdomen i 

sig själv, behandlingen eller en kombination av båda. Hur mycket kroppsbilden är negativt 

påverkad varierar beroende på hur omfattande behandlingen varit och hur cancersjukdomen 

i sig varit allvarlig. I Cleary et al. (2011) uppger en stor mängd kvinnor att behandlingen 
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bidragit till känslan av att någonting saknas: 

 Feeling less whole from their body. (Cleary et al. 2011, s.92). 

3.1.1 Könsidentitet 
En majoritet av studiedeltagarna rapporterade att sjukdomen och dess behandling hade 

orsakat att de kände sig mindre sexuellt attraktiva än före diagnos och behandling. 

Kroppsbilden kunde vara påverkad i ett flertal olika variabler (Cleary et al. 2011). 

Afyiyanti och Milanti (2013) rapporterar att kvinnorna upplevde en negativ påverkan på 

deras femininitet. En kvinna uppger att hon inte längre kunde känna sig som en fulländad 

kvinna eftersom hon hade behövt avlägsna sin livmoder under behandlingen av sin 

cervixcancer och därmed upplevde en negativt påverkad könsidentitet.  

I suspect my husband, ever since I had hysterectomy, my husband became 

cold, or maybe because now I have no desire to serve him anymore, yes, I 

have no more desire to have sexual intercourse wich become lesser and 

lesser, I don´t know why….to be honest, I feel like I am not a woman 

anymore….(Mima, 47 year old). (Afyiyanti & Milanti 2013 s.154). 

 

Andra resultat visar att kvinnor får problem då deras kroppsbild är negativt påverkad. Tian 

(2012) påvisar att det finns ett samband med kvinnor som har en negativt påverkad 

kroppsbild efter behandling av cervixcancer då detta påverkar kvinnorna med att inte vilja 

vara sexuellt aktiva. Yavas et al. (2012) påvisar dock att kvinnor som är gifta eller har 

stabilt förhållande har en mindre negativt påverkad kroppsbild än kvinnor som inte lever i 

en stabil relation även om de också upplevde en negativ förändring i sin könsidentitet. Ett 

samband mellan sexuell dysfunktion och negativt påverkad kroppsbild kunde ses då den 

sexuella dysfunktionen gjorde så att kvinnorna kände sig mindre attraktiva och därmed fick 

en negativt påverkad kroppsbild och tvärtom. En negativt påverkad kroppsbild hos 

kvinnorna gjorde så att dem kände sig mindre sexuella och detta gjorde delvis så att de 

förlorade sin sexuella funktion.  

3.2 Sexuell dysfunktionen efter behandling 
I följande 11 studier förekom temat sexuell dysfunktion i varierande mängd: (Afyiyati & 

Milanti 2013; Carter et al. 2010; Cleary et al. 2011; Froeding et al. 2014; Le Borgne et al. 

2013; Plotti et al. 2011; Song et al. 2012; Tsai et al. 2011; Tian 2012; Yavas et al. 2012; Ye 

et al. 2014). Den sexuella dysfunktionen kunde beskrivas som enbart sexuell dysfunktion, 

eller en blandning av upplevda symtom.  

3.2.1 Fysiska komplikationer 
Ett ofta förekommande symtom som kvinnor upplevde gav dem sexuell dysfunktion var 

nedsatt lubrikation/torr vagina (Afyiyanti & Milanti 2013; Cleary et al. 2011; Froeding et 

al. 2014; Song et al. 2012; Tian 2012; Ye et al. 2014).  Även andra symtom förekom, så 

som blödning efter samlag, kraftiga flytningar samt dysparenui, alltså smärta under samlag 

(Afyiyanti & Milanti 2013). 
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After having sexual intercourse, I had white vaginal discharge and red 

spotting. I thought it was blood, and I was surprised and very afraid. I am 

still worried, will I bleed again after each intercourse? (Ajeng, 39 year 

old)  (Afyiyanti & Milanti 2013, s.153 

 
Upplevelse av trängre och kortare vagina var också ett vanligt förekommande symtom efter 

behandling (Afyiyanti & Milanti 2013; Froeding et al. 2014; Tian 2012; Ye et al. 2014). 

I feel my vagina is ”narrow,” if I do not have longer foreplay with my 

husband, it is not well lubricated, and if it lubricates, it dries quickly…. I 

suffer that on every sexual intercourse, it hurts really bad, but…. It makes 

me lose my desire for sexual intercourse… (Sari, 40 year old) ). (Afyiyanti 

& Milanti 2013, s.153) 

 

I den vetenskapliga artikeln med Tian (2012) hade ett flertal kvinnor uppgett att de inte 

ville ha ett sexliv längre relaterat till deras sexuella dysfunktion. Kvinnorna fick beskriva 

orsaken till detta och det berodde på följande: på grund av biverkningarna efter 

behandlingen som till exempel obehag från urinvägarna, vaginala blödningar, kortare 

vagina, vaginal stenos, ingen lubrikation och smärtsamt samlag. 

3.2.2 Psykiska komplikationer 
Andra upplevde sexuell dysfunktion i form av att deras sexuella relation hade försämrats 

radikalt. Kvinnorna upplevde att de kunde prata mindre om sex med sin partner (Cleary et 

al. 2011). Några av kvinnorna rapporterade även rädsla för att samlaget skulle skada 

området där det kirurgiska ingreppet skett samt att samlaget skulle smitta deras makar med 

cancersjukdomen (Tian 2012; Afyiyanti & Milanti 2013).  

3.3 Behandlingsspecifika samband 
I följande artiklar förekom olika behandlingsformer för cervixcancer: (Afiyanti et al. 2012; 

Carter et al. 2010; Froeding et al. 2013; Hazewinkel et al. 2012; Le Borgne et al. 2012; 

Mantegna et al. 2013; Song et al. 2012; Yavas et al. 2012; Ye et al. 2014). De olika 

behandlingsformerna som förekom var trakelektomi, primär strålbehandling, abdominal 

hysterektomi, radikal hysterektomi, kemoterapi, radikal hysterektomi + vaginal extension, 

radikal hysterektomi + lymfkörtelavlägsning.  

3.3.1 Kirurgi VS strålbehandling 
Hazewinkel et al. (2012) visar att de kvinnor som genomgått någon form av kirurgi och fått 

strålbehandling samt de som genomgått radikal hysterektomi plus lymfkörtelavlägsning har 

mindre påverkad kroppsbild än de som endast fått strålbehandling. Detta styrks även av Le 

Borgne et al. (2012) som menar att endast strålbehandling har en stor negativ inverkan på 

den sexuella funktionen.  

3.3.2 Kirurgi VS kemoterapi 
Mantegna et al. (2013) menar att de som genomgått hysterektomi plus 

lymfkörtelavlägsning har en ökad förbättringsprognos avseende kroppsbild jämfört med de 

som genomgått kemoterapi plus strålbehandling följt av kirurgi. Hos den sistnämnda 
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gruppen ses ingen förbättring angående en negativ kroppsbild. Även Yavas et al. (2012) 

beskriver att kemoterapi har en större negativ påverkan på kroppsbilden än om man inte 

genomgått kemoterapi.  

3.3.3 Olika kirurgiska behandlingar 
Song et al. (2012) visar på att de som genomgått radikal hysterektomi har bättre sexuell 

funktion än de som genomgått radikal trakelektomi. De som genomgått trakelektomi lider 

av mer dysparenui än de som behandlats med radikal hysterektomi. Froeding et al (2013) 

visar på att de som genomgått trakelektomi lider mer av förkortad vagina, torrhet, 

blödningar och generell sexuell dysfunktion än de som behandlats för hysterektomi vilket 

styrks av Carter et al. (2010) och Afiyanti et al. (2012) som visar att de som genomgått 

hysterektomi har generellt bättre sexuell funktion än de som genomgått trakelektomi. 

Hysterektomi ger också upplevelse av kortare vagina, men Ye et al. (2014) visar att om 

vaginal extension utförs så förbättras denna problematik avsevärt.  

Detta resultat påvisar att behandling av cervixcancer ofta är effektiv men leder till flertalet 

olika komplikationer som ses i ett sent postoperativt skede.  
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4. Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att identifiera vilka faktorer som bidrar till sexuell 

dysfunktion och en negativt påverkad kroppsbild hos kvinnor som behandlats för 

cervixcancer. Resultatet visade att faktorer som bidrog till sexuell dysfunktion och en 

negativt påverkad kroppsbild framförallt var behandlingsform, men också själva 

cancersjukdomen och diagnosen i sig. Kroppsbilden påverkades i varierad grad beroende på 

vilken typ av behandling kvinnorna fått, men även hur sjukdomsförloppet avlöpt. 

Kroppsbilden kunde påverkas av olika variabler: kvinnornas känsla av femininitet, 

könsidentitet samt huruvida kvinnorna kände sig attraktiva. Resultatet visade att sexuell 

dysfunktion berodde på ett flertal faktorer. Vanligt förekommande faktorer som kunde 

bidra till sexuell dysfunktion var blödningar efter samlag, torr vagina, kort och trång 

vagina, rikliga flytningar, smärta vid samlag, nedsatt sexuell lust och rädsla för att samlaget 

skulle skada det kirurgiskt behandlade området.  

4.1 Resultatdiskussion 
Resultatet i litteraturstudien visade att de faktorer som bidrog till sexuell dysfunktion och 

negativt påverkad kroppsbild varierade beroende på vilken sorts behandling kvinnorna fått. 

Det visade sig att strålbehandling hade den mest negativa påverkan på kroppsbilden jämfört 

med kirurgisk behandling, dock påverkade båda behandlingsformerna kroppsbilden 

negativt. Det finns ett fåtal studier som specifikt tar upp skillnader i behandlingsrelaterade 

sequele vid cervixcancer, vilket kan bero på att behandlingsformen måste anpassas efter 

cancerns omfattning (Jensen 2004). Ett flertal studier styrker resultatet i att kirurgi påverkar 

den sexuella funktionen och kroppsbilden mindre jämfört med strålbehandling (Benedetti et 

al. 2002; Quinn et al. 2006; Chan et al. 2001). Målet med litteraturstudien var dock inte att 

beskriva hur kroppsbilden och den sexuella funktionen påverkas beroende på vilken 

behandlingsform som tillämpats, författarna till litteraturstudien har bara konstaterad att ett 

sådant samband finns. I stället var syftet att beskriva vilka faktorer som bidrog till sexuell 

dysfunktion och påverkad kroppsbild.  

Kroppsbilden hos kvinnor kunde påverkas i form av att de kände sig mindre attraktiva och 

hade känslan av att deras kropp var förändrad vilket styrks av Graham et al. (2004) som i 

sin studie påvisar detta resultat då kvinnorna upplevde en rädsla av att deras partner inte 

skulle finna dem attraktiva, samt att kvinnorna kände skam över de fysiska förändringar 

som skett med deras kropp. Kvinnor upplevde också att de kände sig mindre feminina 

vilket kunde bero på att de att de fått livmodern bortopererad som bidrog till att kvinnorna 

förlorade en del av sig själva, vilket kan påverka både sexualiteten, kroppsbilden och 

könsidentiteten. Detta styrks av Brotto et al. (2013), Chan et al. (2001) och Juraskova et al. 

(2003)  som visar att förlust av femininitet och känsla av att någonting saknas uppstår hos 

kvinnor som behandlats kirurgiskt för cervixcancer.  

Resultatet visade att en del kvinnor saknade lust till ett aktivt sexliv relaterat till en negativt 

påverkad kroppsbild, vilket författarna kunde anta bero på förändrad syn på sig själv som 

kvinna, osäkerhet på sin könsidentitet och att kroppen både kunde upplevas och se 

annorlunda ut. Detta har rapporterats av Helstrom et al. (1994), Rhodes et al. (1999), 

Larson et al. (2008) och Pujols et al. (2010) som beskriver hur ärr och hormonella 
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förändringar efter kirurgisk behandling kan påverka kroppsbilden negativt och att detta har 

ett samband med sexuell dysfunktion. 

Resultatet visade att sexuell dysfunktion efter behandling berodde på en rad olika faktorer. 

Dels på grund av en negativt påverkad kroppsbild, men också fysiska förändringar så som 

förkortad vagina, minskad lubrikation, trängre vagina, flytningar, blödningar, dysparenui 

men också andra faktorer som minskad lust och sämre sexuella relationer med sin partner. 

Att just sexuell dysfunktion uppstår efter behandling av cervixcancer har styrkts av ett 

flertal källor (Carmack Taylor et al. 2004; Donovan et al 2007; Green et al 2000 Stewart et 

al. 2001; Bergmark et al. 1999). Donovan et al. (2007) och Tangjitgamol et al. (2007) 

styrker resultatet i att kvinnor ofta upplevde en förkortad vagina, minskad lubrikation och 

vaginal stenos då de beskriver att dessa är vanligt förekommande problem efter behandling. 

Khoo (2009), Burke (1996) samt Audette och Waterman (2010) beskriver att ett flertal 

kvinnor rapporterar hur en förkortad vagina kan ge upphov till dysparenui vilket stärker 

litteraturstudiens resultat i att kvinnor med förkortad vagina ofta drabbas av dysparenui.   

Författarna till litteraturstudien fann i resultatet ett samband mellan sexuell dysfunktion och 

negativ kroppsbild. Utav sexuell dysfunktion visade sig även en negativt påverkad 

kroppsbild, samtidigt som en negativt påverkad kroppsbild bidrog till sexuell dysfunktion. 

Det fanns både fysiska och psykiska aspekter som påverkade dessa faktorer negativt. De 

fysiska faktorerna kunde exempelvis vara att kvinnan var drabbad av dysparenui, nedsatt 

lubrikation, blödningar och flytningar. Därför ville inte kvinnan ha sexuellt umgänge 

relaterat till smärta och obehag. Detta i sig ledde till psykiska problem så som att kvinnan 

inte kände sig attraktiv, upplevde försämrade relationer, fick avsaknad av sexuell lust 

relaterat till hennes fysiska problem och könsidentitetsproblematik då många kvinnor 

upplevde avsaknad av femininitet efter exempelvis radikal hysterektomi. Detta samband 

styrks av Helstrom et al. (1994), Rhodes et al. (1999) och Helstrom et al (1995) som 

beskriver hur fysiska sexuella problem så som blödningar, dysparenui och förkortad vagina 

har en direkt inverkan på kroppsbild och sexuella relationer samt hur en negativ 

kroppsbilden i sig leder till sexuell dysfunktion. 

Med de komplikationer som uppstår till följd av behandling av cervixcancer uppstår även, i 

många fall, ett behov av extra stöd av någon som kan besvara frågor och bemöta den oro 

som finns. Här spelar sjuksköterskan en viktig roll genom att med sin kunskap och 

kompetens kunna bemöta den oro som finns bland de drabbade kvinnorna samt kunna 

besvara deras frågor och i möjligaste mån ge den goda omvårdnad de behöver för att 

minska lidandet och främja god hälsa (Cleary et al. 2011). 

4.2 Metoddiskussion 
Artiklarna som använts söktes fram i databaserna CINAHL och PubMed. De två 

databaserna är beskrivna som relevanta sökmotorer för att finna adekvata artiklar gällande 

omvårdnad (Polit & Beck 2012). Litteraturstudien resulterade i totalt 26 artiklar i urval ett, 

varav 15 gick vidare till urval två och 14 artiklar till urval tre. De 12 artiklar som 

eliminerades till urval två var antingen på grund av att dess resultat inte svarade på 

litteraturstudiens syfte eller att artikeln fokuserade på gynekologisk cancer där inte 

specifika resultat från cervixcancer kunde utläsas. Artikeln som eliminerades till urval tre 
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hade en bristande beskriven metod i form av dåligt redovisad tillvägagångssätt och ett 

flertal oklarheter i form av upprepad introduktion samt ifrågasättande gällande tillstånd av 

etisk kommitté. I tre av artiklarna (Cleary et al. 2011; Ye et al. 2014; Yavas et al. 2012) låg 

fokus på generell gynekologisk cancer, men då resultatdelen, ungefär en tredjedel, kunde 

specifikt utläsas till cervixcancer valdes dessa artiklar att ha med ända till urval 3. I följande 

tio artiklar låg fokus specifikt på cervixcancer (Afiyanti et al. 2012; Plotti et al. 2011; 

Froeding et al. 2014; Carter et al. 2010; Tian 2013; Song et al. 2012; Hazewinkel et al. 

2012; Mantegna et al. 2013; Tsai et al. 2010; Le Borgne et al. 2012). De olika artiklarna har 

använt sig av olika metoder för att nå fram till sitt resultat. I följande artiklar togs både 

sexuell dysfunktion och kroppsbild upp: (Afiyanti et al. 2012; Yavas et al. 2012; Plotti et 

al. 2010; Ye et al. 2014; Le Borgne et al. 2012; Cleary et al. 2011) artiklarna har en 

blandning mellan följande enkätundersökningar och intervjuer: European Organization for 

Research and Treatment of Cervical Cancer Quality of Life questionnaire 24 (EORTC 

QLQ-CX 24), Sexual Function Vaginal Changes Questionnaire (SVQ), Body Image Scale 

(BIS), Sexual Esteem Scale, Sexual Self-Schema, Intimate Relationship Scale och Arizona 

Sexual Experience Scale. Dessa artiklar hade en fördjupad beskrivning inom både påverkad 

kroppsbild och sexuell dysfunktion och beskrev hur de påverkades i form om att ta upp 

exempelvis sexuell njutning, femininitet, kroppsbild, sexuell oro, sexuella relationer, torrhet 

i vagina samt utförliga beskrivningar ifrån intervjuer där kvinnor fick beskriva sina sexuella 

upplevelser efter behandling av cervixcancer. I Froeding et al (2014) och Song et al. (2012) 

togs enbart sexuell dysfunktion upp utifrån enkätundersökningar i form av Female Sexual 

Function Index (FSFI), SVQ och Female Sexual Distress Scale (FSDS). I följande artiklar 

togs enbart kroppsbild och sexuell funktion upp i begränsad form av att påvisa att den 

sexuella funktionen och kroppsbilden blir negativt påverkad (Mantegna et al. 2013; 

Hazewinkel et al. 2012; Tsai et al. 2010; Tian 2013; Carter et al. 2010). Ingen ytterligare 

beskrivning i dessa fem artiklar fanns om exempelvis femininitet, torr vagina, nedsatt lust, 

utan beskrev bara i kort form att det fanns en påverkan. Alla redovisade artiklar hade en 

stor variation av både enkätundersökningar och metoder och redovisade ett tydligt 

gemensamt resultat vilket skulle kunna ses som en styrka av trovärdighet i litteraturstudien 

(Polit och Beck 2012).  

Artiklarna som användes i resultatet i litteraturstudien härstammade från varierande länder: 

Korea, Kina, Irland, USA, Danmark, Italien, Indonesien, Turkiet, Taiwan, Frankrike och 

Nederländerna. Resultatet i litteraturstudien stärktes därför av mångkulturella etniciteter, 

men svagheter kunde dock ses i form av att behandlingsmetoderna inte var beskrivna i alla 

artiklar vilket gjorde det svårt att veta vilka riktlinjer landet hade under sin 

cancerbehandling, hur kvinnornas syn på behandling var och hur behandlingsformen bidrog 

till sexuell dysfunktion och en negativt påverkad kroppsbild. Dessa variabler kan ha 

påverkat resultatet i studien. I Afiyanti et al. (2012) sågs exempelvis rädsla för att smitta sin 

make med cervixcancer och rädsla för att bli mer sjuk i sin cancer för att samlag utfördes 

vilket i västvärlden kanske inte är lika vanliga faktorer som bidrar till sexuell dysfunktion 

och en negativ kroppsbild vilket kunde påverka resultatet.  

En eftersökning i de två databaserna gjordes enligt tidigare steg för att se ifall nya artiklar 

tillkommit. Sökningen genererade inte i några ytterligare artiklar. Sökorden som inte 
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användes som MeSH eller Headings söktes som fritext då sökningen gav fler relevanta 

artiklar i sökresultatet. Vid sökning som MeSH och Headings av dessa begrepp var det ett 

minskat antal artiklar och flera av de som förekom i fritextsökningen, som dessutom 

användes i resultatet, förekom ej i sistnämnda sökning.  

En databassökning med sökorden Sexual Function OR Sexual Dysfunction gjordes för att 

inte utesluta några betydande artiklar men sökningen genererade inte i ett relevant resultat. 

Det skulle kunna ses som en svaghet att endast sökordet Sexual Dysfunction användes och 

att sökordet Sexual Function uteslöts då Sexual Dysfunction endast belyser den negativt 

påverkade sexuella funktionen och inte sexuell funktion överlag. Dock har artiklarna i 

resultatet tagit upp både Sexual Function och Sexual Dysfunction samt att deltagarna i 

studien har besvarat frågeformulär där de fått självskatta sin sexuella funktion. Artiklarnas 

resultat visar att alla deltagare som behandlats för cervixcancer rapporterat någon form av 

sexuell dysfunktion. 

Litteraturstudiens syfte är tydligt men det kan dock ses som en svaghet att det inte utgår 

från en neutral grund då syftet utgår från att det finns en sexuell dysfunktion och påverkad 

kroppsbild hos kvinnor som behandlats för cervixcancer. Författarna har dock noggrant 

granskat och varit kritiska till artiklarnas resultat då det inte var självklart att alla kvinnor 

som genomgått någon typ av cervixcancerbehandling var drabbade av sexuell dysfunktion 

och påverkad kroppsbild.  

4.3 Klinisk betydelse 
Cervixcancer har enligt flera studier visat sig ha ett en stor mängd komplikationer, inte 

minst hur den påverkar kvinnors sexuella funktion och deras kroppsuppfattning. 

Litteraturstudien pekar på en rad olika faktorer som påverkar kvinnans sexuella funktion 

och kroppsbild negativt, varav författarna av denna litteraturstudie hoppas på en ökad 

förståelse och kunskap kring alla de olika problem som kan uppstå efter behandling av 

cervixcancer. Sjukvårdspersonal måste ha ett holistiskt bemötande i det kliniska mötet när 

sjuksköterskan träffar patienten som behandlats för cervixcancer. Det krävs en stor kunskap 

inom både cervixcancer, men också kunskap om kvinnans könsidentitet och sexualitet och 

hur sjukdomen kan komma att påverka en kvinnas sexualitet och könsidentitet. Man bör 

som sjuksköterska förstå dess innebörd och hur det kan påverkas efter behandlad 

cervixcancer, för att kunna prata, möta och hjälpa patienten i dessa svåra stunder. 

Litteraturstudien pekar på ett flertal faktorer som bidrar till kvinnans sexuella dysfunktion 

och negativt påverkad kroppsbild, och tar även upp viktiga begrepp som kan underlätta 

sjuksköterskans kunskap att främja hälsan hos dessa påverkade kvinnor. Det ligger i 

sjuksköterskans ansvar och profession att främja patienters hälsa. Kvinnor som drabbats av 

denna cancersjukdom har en ökad risk att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa. Därför är 

kunskap om den negativt påverkade kroppsbilden och sexuella dysfunktionen väsentligt för 

att kunna främja kvinnans välbefinnande. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
Litteraturstudien visar på en rad olika problem som uppstår efter behandling av 

cervixcancer. Det författarna kan se är att alla typer av behandling av cervixcancer på något 
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sätt bidrar till sexuell dysfunktion och negativt påverkad kroppsbild hos kvinnor, vilket i 

sin tur påverkar deras livskvalitet. I resultatet framkom tre viktiga teman som berör sexuell 

dysfunktion efter behandling, kroppsbild efter behandling samt vilka behandlingsspecifika 

samband som fanns. Eftersom de befintliga behandlingarna i många fall har god effekt men 

ändå bidrar till ett flertal komplikationer bör fokus ligga på både kortsiktiga och långsiktiga 

omvårdnadsåtgärder för att främja hälsa. Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka 

vilka omvårdnadsåtgärder som skulle kunna tillämpas som en behandlingsplan hos de som 

genomgår behandling för cervixcancer för att minska risk för sexuell dysfunktion och en 

negativt påverkad kroppsbild. Ett förslagsområde till forskning kan exempelvis vara hur 

man som kvinna kan lära sig hantera, och dessutom acceptera att den egna kroppen 

förändras. 

5. Konklusion 
Det fanns ett tydligt samband mellan en sexuell dysfunktion och en negativt påverkad 

kroppsbild hos kvinnor som behandlats för cervixcancer. Faktorer som bidrog till detta 

kunde variera både fysiskt och psykiskt, vilken sorts behandling kvinnorna fått samt hur 

allvarlig deras cancersjukdom var. Dessa drabbade kvinnor mötte en rad olika sequele efter 

behandlingen som påverkade deras livskvalitet samt relation med deras partner. 

Vårdpersonalen har ett ansvar att ha kunskap om, informera patienten och möta upp 

patienten i dennes oro och frågor som rör femininitet, könsidentitet, sexuell dysfunktion 

och hur kroppsbilden påverkas negativt . Det ligger i sjuksköterskans profession att kunna 

ha dessa ibland svåra samtal med patienten för att främja dennes hälsa. 
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Bortfall: 58 

Behandling: mestadels kirurgi 

Resultatet visar att trots att livskvalitet 

förbättras med tiden efter behandling finns 

vissa sequele kvar efter 24 månader, 

däribland: ångest och negativt påverkad 

kroppsbild 

 

 

Plotti, F., Sansone, 

M., Di Donato, V., 

Antonelli, E., 

Altavilla, T., 

Angioli, R. & 

Panici Benedetti, P. 

(2010) 

Quality of Life and 

Sexual Function 

after Type c2/Type 

III Radical 

Hysterectomy for 

Locally Advanced 

Cervical Cancer: A 

Prospective Study 

Att utvärdera den sexuella 

funktionen hos en grupp 

patienter med cervixcancer 

behandlade med 

kemoterapi samt radikal 

hysterektomi 

Kvantitativ metod med intervjuer vars 

specifika frågor utgick från 

frågeformulären EORTC QLQ-C30 och 

QLQ-CX24 (som inriktar sig på just 

cervixcancer). 

Urval: I studien ingick tre 

patientgrupper: en grupp med onkogen 

gynekologisk sjukdom (33 st), en grupp 

med benign gynekologisk sjukdom (37 

st) och en grupp med friska kvinnor 

(35). De två sistnämnda var med som 

jämförelsegrupper. 

Bortfall: uppges ej 

Behandling: trakelektomi, hysterektomi, 

strålbehandling, kemoterapi 

Studien påvisar att de patienter som 

genomgått radikal hysterektomi och 

trakelektomi får mindre komplikationer, 

såsom förkortad vagina och minskad 

lubrikation, än de som fått strålbehandling. 

Dock syns starkare och svårare symtom, av 

de som uppkommer, hos den onkogena 

gruppen än hos den benigna.  

Song, T., Choi, C. 

H., Lee, Y. Y., 

Kim, T. J., Lee, J. 

W., Kim, B. G., & 

Bae, D. S.  

År: 2012. 

Sexual Function 

after Surgery for 

Early‐Stage Cervical 

Cancer: Is There a 

Difference in It 

According to the 

Extent of Surgical 

Radicality?  

Studiens syfte är att 

beskriva skillnad I 

postoperativ sexuell 

funktion hos kvinnor som 

behandlats med olika 

kirurgiska behandlingar 

för ECC (early stage 

cervical cancer).    

Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie. 

Studien använde sig av en enkät: FSFI 

(Female Sexual Function Index). 

Urval: Enkäterna skickades ut till 

utvalda cervixcancerpatienter som 

behandlats på Samsung Medical Centre 

Korea.  

De patienter som genomgått radikal 

hysterektomi och radikal trakelektomi hade 

störst påverkan på sin sexuella funktion. Det 

fanns ingen markant skillnad mellan radikal 

hysterektomi och radikal trakelektomi. 



   

 
 

Bortfall: 19 

Behandling: konisering, radikal 

trakelektomi och radikal hysterektomi. 

 

Tian, J. 

År: 2012 

Sexual well-being of 

cervical cancer 

survivors under 50 

years old and the 

factors affecting 

their libido.  

Artikelns syfte är att 

studera sambandet mellan 

sexuell lust och 

livskvalitet hos patienter i 

Kina med behandlad 

cervixcancer och analysera 

de faktorer som påverkar 

libido. 

Blandstudie. 

Enkätundersökning 

Resterande datainsamling skedde i form 

av intervju.  

Urval: 139 kvinnor passade in i studien. 

106 kvarstod  

Bortfall: 33  

Behandling: ospecifik 

Resultatet visar att 

Ett flertal kvinnor inte vill ha ett sexliv 

relaterat till bieffekterna från behandling, 

rädsla att samlaget skulle skada området där 

det kirurgiska ingreppet skett, flera saknade 

libido, rädsla att samlag skulle förvärra deras 

tillstånd samt att sjukdomen skulle smitta 

deras makar. 

Tsai, T. Y., Chen, 

S. Y., Tsai, M. H., 

Su, Y. L., Ho, C. 

M., & Su, H. F. År: 

2011. 

Prevalence and 

associated factors of 

sexual dysfunction 

in cervical cancer 

patients. 

Studien syftar till att 

utreda den prevalens av 

sexuell dysfunktion och 

associerade faktorer hos 

patienter med 

cervixcancer. 

Kvantitativ. Tvärsnittsstudie 

Enkätundersökning 

Urval: 105 patienter med cervixcancer 

besvarade enkätundersökningen som 

blev rekryterade i ett sjukhus i Taiwan 

Bortfall: 0 

Behandling: ospecifik 

Resultatet visar att 66% av deras deltagare 

hade någon form av sexuell dysfunktion. 

Riskfaktorer till att drabbas av sexuell 

dysfunktion visade sig vara: lägre utbildning, 

desto äldre man är och de som har steg II i sin 

cancerform. 

Yavas, G., Dogan, 

N. U., Yavas, C., 

Benzer, N., Yuce, 

D., & Celik, C.  

År: 2012 

Prospective 

assessment of 

quality of life and 

psychological 

distress in patients 

with gynecologic 

malignancy: a 1-

year prospective 

study 

Artikeln mäter 

hälsorelaterad livskvalitet 

och psykisk stress hos 

patienter med endometrial 

och cervixcancer. 

Kvantitativ. 

3 enkätundersökningar har använts, 

däribland EORTC QLQ-C24.  

Urval: 57 patienter var med i studien 

Patienterna fick besvara enkäterna före 

radioterapin, och följdes sedan upp för 

att besvara dem igen i slutet av 

radioterapi och efter det var tredje 

månad i ett år. 

Bortfall: uppges ej 

Behandling: strålbehandling 

Resultatet visar att patienter som genomgått 

kemoterapi och radioterapi har en mer 

negativt påverkad kroppsbild än de som inte 

fått kemoterapi. Man hittade påverkan på 

aptitlöshet, illamående och kräkningar. 

Resultatet visar även hur kroppsbilden, 

sexuell aktivitet, sexuell njutning och sexuell 

oro förändras under ett år hos dessa kvinnor. 



   

 
 

Ye, S., Yang, J., 

Cao, D., Zhu, L., 

Lang, J., Chuang, 

L. & Shen, K. 

(2014) 

Quality of Life and 

Sexual Function of 

Patients Following 

Radical 

Hysterectomy and 

Vaginal Extension 

Att undersöka ifall vaginal 

extension kan förbättra 

sexuell funktion, 

livskvalitet och de 

problem med sexuell 

dysfunktion som uppstår 

hos kvinnor som överlevt 

cervixcancer, samt 

demonstrera den 

överlägsna sexuella 

dysfunktion och dess 

relaterade problem. 

Blandstudie med både 

enkätundersökning och intervjuer. De 

enkäter som användes var EORTC 

QLQ-CX24 (som inriktar sig på just 

cervixcancer) och SVQ. 

Urval: De patienter som gått igenom 

radikal hysterektomi vaginal extension 

(31) samt de patienter som endast gått 

igenom radikal hysterektomi (28). 

Bortfall: uppges ej 

Symtomen efter behandling skiljde sig inte 

anmärkningsvärt mycket mellan de olika 

grupperna, förutom sexuell och vaginal 

funktion. De som ej gjort en förlängning av 

vagina hade svårare att fullfölja samlaget än 

de som gjort förlängningen, relaterat till 

smärta och vaginans reducerade storlek efter 

kirurgi. Förlängning av vagina påvisar en 

bättre självupplevd sexuell funktion och 

mindre smärta än hos de som ej genomgått 

förlängningen. 

 


