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Sammanfattning 

Bakgrund: Cervixcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna bland kvinnor och beror ofta 

på humant papillomvirus. Det finns en rad olika behandlingar för sjukdomen och 

dessa kan påverka kvinnor på olika sätt. Sedan slutet av 1960-talet har antalet 

kvinnor som insjuknar och avlider i cervixcancer minskat till mindre än hälften i 

Sverige. Detta är på grund av införandet av cellprovtagning för kvinnor. Det är 

sjuksköterskans uppgift att informera kvinnorna med cervixcancer på ett 

individanpassat sätt om sjukdomen, behandlingarna och eventuella komplikationer. 

Dessutom är det sjuksköterskans ansvar att stötta kvinnan med fokus på hela 

människan.  

Syfte: Att utforska kvinnors behov av information om behandling och komplikationer vid 

cervixcancer. 

Metod: Litteraturöversikt valdes som metod och tio vetenskapliga artiklar inom ett 

vårdvetenskapligt kunskapsområde, varav sex kvalitativa, två kvantitativa och två 

med mixad metod inkluderades i resultatet. Samtliga artiklar berör cervixcancer, 

dess behandlingar och komplikationer utifrån den diagnostiserade kvinnans 

perspektiv. Den insamlade informationen granskades utifrån Fribergs metod och 

presenteras utifrån fyra teman. 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån fyra teman: fysiska förändringar, känslomässiga 

reaktioner, sexuell påverkan samt social påverkan. De fysiska förändringarna visade 

sig bero främst på behandlingen och dess omfattning. De flesta kvinnorna upplevde 

att de inte fått tillräcklig information om dessa. Det framkom att de känslomässiga 

effekterna uppstod både vid diagnosbeskedet men också efter behandlingarna. 

Kvinnorna upplevde att de inte blev berörda av sjukvårdspersonalen, då det fanns 

avsaknad av information gällande känslomässiga reaktioner. Den sexuella påverkan 

från sjukdomen varierade mellan kvinnorna och vissa ansåg att informationen inte 

var varken individanpassad eller tillräcklig. Den sociala påverkan visade sig till en 

viss del vara relaterad till arbete och ekonomi, men en betydligt större del var att 

kvinnorna saknade information om hur sjukdomen kunde påverka relationen till 

partnern samt känslan av isolering.  

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Rosemarie Rizzo Parses human becoming teori. 

Författarna både stärker och kritiserar litteraturöversiktens resultat med hänsyn till 

sjuksköterskans ansvarsområden. 

Nyckelord: Cervixcancer, information, behov, behandling, komplikationer. 



  
 
 

 

Abstract 

Background: Cervical cancer is one of the most common cancer diagnosis among women and is 

often caused by human papillomavirus. There are a few different treatments for the 

disease and they can affect the women differently. Since year 1960 the number of 

women who get the diagnosis and pass away has decreased to less than half in 

Sweden. This due to imposition of a papanicolaou test. It is the nurse’s obligation 

to inform the woman diagnosed with cervical cancer in a patient-centred way about 

the disease, the treatment and the eventual complications. Furthermore is the 

nurse’s responsibility to support the woman with a focus on her entirety. 

Aim: To explore the women's need of information about treatment and complications 

relating to cervical cancer. 

Method: The literature review is based on ten scientific articles in nursing science 

competence, where six qualitative, two quantitative and two mixed method articles 

are used. All of the articles concern cervical cancer, the treatments and 

complications from the diagnosed woman’s perspective. The collected data was 

examined according to Fribergs method and is presented in four themes. 

Results: The result is presented in four themes: physical changes, emotional reactions, 

sexual effects and social effects. The physical changes depended on the treatment in 

its extent. Most of the women experienced that they did not get sufficient enough 

information about these. It appeared to be that the emotional effects arose from the 

news about the diagnosis and remained after the treatments. These effects were 

experienced to not be considered by the caregivers, since there was absence of 

information regarding the effects. The sexual effects of the disease varied between 

the women and some considered that the information wasn’t patient-centred or 

sufficient enough. The social effect was partly related to job and economy, but a 

considerably bigger part was that the women were missing information about how 

the disease could affect their relation to their partner and the feeling of isolation. 

Discussion: The results are discussed from Rosemarie Rizzo Parse’s human becoming theory. 

The authors both amplify and criticize the literature review’s results with regard to 

the nurse’s area of responsibility. 

Keywords: Cervical neoplasms, information, needs, treatment, complications. 
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1. Inledning 

Hälsa är en stor del av människans liv och hälsan påverkar livskvalitén både negativt och 

positivt. Det finns flera sjukdomar som endast drabbar kvinnor, därför anser vi att 

kvinnohälsa är ett viktigt ämne.  

Cancer är en livshotande sjukdom som drabbar personer över hela världen. Det finns 

specifika cancertyper som enbart drabbar kvinnor, en av dessa är cervixcancer. 

Behandlingarna vid cervixcancer är omfattande och kan påverka kvinnorna både fysiskt och 

psykiskt, under behandlingstiden samt även i form av komplikationer efter behandlingen.  

På den korta tid som vi har arbetat inom vården har vi uppmärksammat att det följer en rad 

besvär relaterade till cancersjukdom. Både de fysiska och psykiska besvären i samband med 

cervixcancer kan påverka kvinnor negativt och vi upplever att viss sjukvårdspersonal inte ser 

hela kvinnans behov.  

Genom att studera behovet av information hos kvinnor, som drabbas av cervixcancer, kan 

vi förhoppningsvis öka medvetenheten och förförståelsen hos sjuksköterskor för vilken 

information dessa kvinnor behöver och önskar i denna situation. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Cervixcancer 

Cervixcancer är en sjukdom som i de flesta fall beror på humant papillomvirus (HPV) och har 

sitt ursprung i livmodertappen (Borgfeldt, Sjöblom, Strevens & Wangel, 2019). HPV är ett 

vårtvirus som sprids i samband med sexuellt umgänge och visar sig som vårtor eller 

förhårdnader på könsorganen, vilket i sin tur kan leda till könssjukdomen kondylom 

(Borgfeldt et al., 2019). I USA var HPV, enligt Berman och Schiller (2017), den mest 

förekommande sexuellt överförbara infektionen med 14 miljoner fall årligen. Kondylom finns 

i olika typer där det är fyra typer som ger större risk för att utveckla cervixcancer. Tumören 

bildas oftast i området kring ingången till livmodermunnen, där olika lager av skivepitel 

täcker livmodertappens yta. Utvecklingen av cervixcancer sker ofta långsamt och de maligna 

cellerna antas befinna sig som ett förstadium i många år innan de senare intar djupare 

områden och visar sig som en tumör (Jerpseth, 2011). När de maligna cellerna har utvecklats 

till cervixcancer är den indelad i olika stadier (Sorbe, 2013). 

Cervixcancer räknas till den femtonde vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige 

och ligger på tredje plats bland kvinnor globalt (Dahm Kähler, 2015). I Sverige drabbas 

uppemot 500 kvinnor av cervixcancer varje år och cirka 200 av de drabbade kvinnorna dör 
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årligen i sjukdomen. Vid stadie ett är femårsöverlevnaden 87 procent och vid högsta stadiet är 

det 22 procent (Borgfeldt et al., 2019). 

Vid diagnostisering av cervixcancer tas biopsier från livmoderhalstappen, där det i vissa 

fall kan vara nödvändigt med konisering för att få större biopsi. Helst ska även skrapning av 

livmoderhalskanalen göras för diagnostisering. Cancerstadiet beslutas beroende på 

invasionsdjupet, invasionsbredden, tumörstorleken och tumörutbredningen. Även 

undersökning av bröstorgan, bukorgan och bäcken med datortomografi och 

magnetkameraundersökning är en del av utredningen vid misstänkt cervixcancer (Borgfeldt et 

al., 2019; Dahm Kähler, 2015).  

I ett tidigt stadie är cervixcancer symtomfri och upptäcks då endast vid cellprovskontroller 

(Borgfeldt et al., 2019). Senare kommer symtomen visa sig som blödningar och flytningar 

som oftast uppkommer vid samlag eller ansträngning, men de kan även uppkomma till följd 

av vävnadsförändringar i cervix. Under sjukdomens gång kommer flytningarna att ändra 

utseende från gulvita till grönaktiga och de kommer även få förändrad doft. Om 

cancercellerna sedan växer in i nervvävnaden kan smärtor uppstå som strålar ut i benen 

(Jerpseth, 2011). 

 

2.2 Prevention  

För att upptäcka cervixcancer i ett tidigt stadie, så är det viktigt med regelbundna 

cellprovskontroller (Jerpseth, 2011). Sverige började i slutet av 1960-talet göra gynekologiska 

cellprovtagningar på kvinnor och då minskade både antalet som insjuknande i cervixcancer 

samt dödligheten till lägre än hälften. Nu får alla kvinnor i åldern 23 - 50 år en kallelse var 

tredje år för att göra ett cellprov och när kvinnan sedan passerat 50 år tills hon fyllt 60 år görs 

cellprovet istället var femte år (Jerpseth, 2011). 

Lowy och Schiller (2012) visade i sin studie att HPV-vaccin hade potentialen att minska 

andelen kvinnor som insjuknade och dog i cervixcancer. Detta framförallt i utvecklingsländer 

genom att införa mer kostnadseffektiva program för cellprovtagning samt HPV-vaccin för alla 

unga kvinnor.  

 

2.3 Behandling 

Kirurgi, strålbehandling, radioterapi, kemoterapi och cytostatika är vanliga 

behandlingsmetoder vid cervixcancer. Behandlingen ser olika ut beroende på tumörens 

spridning, det är även vanligt att kombinera flera olika behandlingsmetoder (Jerpseth, 2011; 
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Dahm Kähler, 2015). Vid cancerns förstadier är behandlingen konisering, en laserteknik, samt 

flera vanliga lokala behandlingsmetoder. När de maligna cellerna har utvecklats till 

cancerceller eller är i de första stadierna, är behandlingen hysterektomi då cervix tas bort från 

livmodern, samt kombinerade kirurgiska ingrepp. För de kvinnor där kirurgi inte är lämplig är 

intrakavitär strålbehandling ett alternativ som en effektiv behandling. För yngre kvinnor som 

önskar bibehålla fertiliteten och är i ett tidigt stadie kan konisation vara tillräcklig behandling 

(Kristoff, 2011; Sorbe, 2013). Om cancern är mindre än två centimeter är en radial 

trakelektomi, där nedersta delen av livmoderhalsen avlägsnas, en möjlighet för att bevara 

fertiliteten (Borgfeldt et al., 2019; Sorbe, 2013). Har cancercellerna börjat spridas till 

omgivande vävnader behandlas den med intrakavitär strålbehandling eller en kombinering av 

strålbehandling och cytostatika. Den behandlas även med större kirurgiska ingrepp då uterus, 

cervix, äggstockarna eller lymfkörtlar i lilla bäckenet avlägsnas (Kristoff, 2011; Borgfeldt et 

al., 2019; Sorbe, 2013). 

 

2.3.1 Komplikationer av behandling 

Som tidigare har nämnts finns det olika behandlingar vid cervixcancer, därför kan det vara 

olika komplikationer som följer. I förstadierna är det yttersta livmodertappen som tas bort 

genom konisering och detta medför en risk för komplikationer, dessutom medför 

kombinerade behandlingar ökad komplikationsfrekvens (Jerpseth, 2011; Sorbe, 2013). De 

komplikationer som kan förekomma till följd av kirurgiska ingrepp är vaginal förkortning och 

att nerverna runt vagina, urinblåsan och rektum blir förstörda, dessa komplikationer behandlas 

med kirurgi. Denna kirurgi kan bland annat bestå av en nervsparande teknik för att förminska 

nervpåverkan (Sorbe, 2013). Vid avlägsning av vävnader i bäckenet kan nervskador, 

lymfödem, komplikationer med blåstömning och sexuell dysfunktion förekomma. 

Komplikationer vid strålbehandling är ofta tarmproblem, trång och kort vagina samt att fistlar 

kan bildas mellan vagina och urinblåsan eller tarmen (Kristoff, 2011). 

 

2.4 Sjuksköterskans roll 

International Council of Nurses (ICN) har utformat en etisk kod som ska vägleda 

sjuksköterskor runt om i världen till att ha ett gemensamt förhållningssätt med respekt för 

mänskliga rättigheter gentemot patienterna. Sjuksköterskor ska ta ansvar för att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska se till att patienter 

får den information som de ska på ett anpassat sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
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Sedan 2010 står det i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763), 29 a § om rätten till en 

fast vårdkontakt för varje patient och den nationella cancerstrategin lyfter vikten av 

kontaktsjuksköterskan. De kvinnor som insjuknar i cervixcancer kan också behöva 

omvårdnad inom olika områden och därför kommer allmänsjuksköterskan att bemöta dessa 

kvinnor. I Bredenhof Heijkenskjöld, Ekstedt och Lindwall (2010) studie beskriver 

sjuksköterskorna hur de bevarar kvinnors värdighet genom att se kvinnorna som 

medmänniskor. Detta utför de genom att ge kvinnan möjlighet att prata om sig själv, vilket 

kunde leda till att sjuksköterskan får bättre insikt i kvinnans liv och ger möjlighet för henne 

att vara delaktig i sin vård.  

I en studie av Karlou et al. (2018) uttryckte onkologisjuksköterskor att personcentrerad 

vård och att vara med patienten i sårbara situationer är grunden i sjuksköterskeyrket. För att 

kunna utforma omvårdnaden på ett personcentrerat och holistiskt förhållningssätt uttryckte de 

att vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten är av stor vikt, där sjuksköterskan ska 

ha empati för att uppnå en meningsfull relation med patienten. I samma studie menade 

sjuksköterskorna att deras plikt var att stötta patienten genom behandlingarna med att 

fokusera på patientens helhet. 

Komatsu och Yagasaki (2014) gjorde en studie som handlade om att förstå sjuksköterskors 

upplevelser av att ge rådgivning och stöd inom onkologisk vård. Studien visade ett behov hos 

sjuksköterskan att knyta an till patienten för att kunna förstå dennes behov och situation, även 

om sjuksköterskorna upplevde att det var svårt.  

Banerjee et al. (2015) menade att inom heldygnsvården var det ofta sjuksköterskornas 

uppgift att hålla patienten uppdaterad om den medicinska statusen. Bland annat pratade flera 

sjuksköterskor om att de kunde känna sig obekväma när patienten eller dennes närstående 

ställde frågor som var svåra att svara på. Sjuksköterskorna beskrev att dessa frågor gjorde att 

de kände sig oförberedda för att adekvat kunna svara på de frågorna som kunde handla om 

exempelvis funderingar kring döden. 

  Det fanns olika faktorer som påverkade vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient. 

Bland annat fanns det en del olika förväntningar av relationen, där ett exempel var att 

sjuksköterskorna upplevde ett behov av att basera vårdrelationen på information om patienten. 

En annan viktig del i vårdrelationen var kunskap och kompetens hos sjuksköterskan vilket 

skapar trygghet och säkerhet i arbetet med patienten (Wiechula et al., 2015). 
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2.5 Problemformulering 

Flera kvinnor drabbas årligen av cervixcancer och med en långsam utveckling av sjukdomen 

upptäcks den ofta i ett sent skede, vilket leder till att behandlingen försvåras och dödligheten 

är stor. Behandlingen är individuell, beroende på sjukdomens stadie där olika komplikationer 

kan uppstå som en följd, vilket kan påverka kvinnorna på olika sätt.  

Det är tydligt att det har skett en minskning av insjuknande i cervixcancer sedan 

regelbundna cellprovtagningar infördes, ändå insjuknar cirka 500 kvinnor i cervixcancer 

årligen i Sverige. För att skapa trygghet och delaktighet i dessa kvinnors vård är de 

berättigade till information om sjukdomen och dess behandling. Genom att ta reda på vad 

dessa kvinnors informationsbehov är, kan sjuksköterskan bli mer förberedd på att möta dessa 

kvinnor och ge adekvat information. 

 

3. Syfte 

Syftet var att belysa kvinnors behov av information om behandling och komplikationer vid 

cervixcancer. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Human becoming 

Rosemarie Rizzo Parses teori, human becoming (Parse, 1981), handlar om mänsklig 

utveckling där människan samspelar med universum, som i Parses teori används som begrepp 

för miljö. De existentiella-fenomenologiska principerna i Parses teori beskriver människan 

som medveten, mottaglig och öppen. Parse menar att människan och universum är i ett 

samspel och om människan engagerar sig i samspelet uppnår den hälsa och livskvalité (Parse, 

1981). Parse formade samtidighetsparadigmet för att beskriva konsensusbegreppen människa, 

miljö, omvårdnad och hälsa som hon anser förenas i en process. I denna process behöver 

människan andra människor för att existera i ett samspel med universum (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). I de situationer som människan deltar, är det människan själv som 

bestämmer och ansvarar för resultatet, utan att veta vad det blir. Människan väljer och 

prioriterar sina handlingar för att uppnå önskat resultat (Parse, 1981; Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). 
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Parse menar att människan tillsammans med andra skapar sitt liv och sin existens samt fritt 

väljer livets mening. Vidare beskriver Parse människan som en öppen person som har 

förmågan att ge olika saker mening och handla utifrån det. Människan är ansvarig för sina 

beslut och kan med avsikt engagera sig för att vara närvarande i världen. Genom detta blir 

världen fast bunden till människan som då skapar sin individuella verklighet (Wiklund Gustin 

& Lindwall, 2012).  

Andra teoretiker använder ofta begreppet miljö för att beskriva det som finns utanför 

människan, däremot använder Parse begreppet universum för att hon anser att människan och 

miljön tillsammans utgör en process som är odelbar. Humanuniverse är ett begrepp som 

Rosemarie Parse använder sig av för att framställa att skild från sin existens och samexistens 

med andra människor kan människan inte förstås. Begreppet universum rymmer olika 

fenomen i tillvaron samt den individuella subjektiva verkligheten (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). 

Människa-universum-hälsa är en enhet, menar Parse, som är odelbar och som inte kan 

begränsas till en enskild komponent. Parses teori beskriver hälsa som en process där 

människan blir till och betonar vikten av samexistensen för att ständigt påverka tillblivelsen 

och betydelsen för varandras hälsa. Hälsan beskrivs som en föränderlig process som skapas i 

samspel med människor och dess omgivning samt ha utgångspunkt i personliga värderingar. 

De patienter som diagnostiseras med cervixcancer riskerar återinsjuknande och flera kvinnor 

känner en rädsla för detta. Parse menar att hälsa inte är motsatsen till sjukdom, utan att det 

istället är ett sätt att leva förenad med sin omgivning (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

Parse beskriver att det sjuksköterskan gör i sitt arbete är att bidra till varje patients 

tillblivelseprocess genom skapandet av mening. Med detta menas att om patienten får den 

information som den behöver kan patienten förenas med sjukdomen för att återfå känslan av 

mening med livet. Omvårdnad utifrån Parses teori är att sjuksköterskan ska stödja patientens 

hälsoprocess, som patienten har format utifrån sin upplevelse av livskvalité och målet med 

omvårdnaden är att vara närvarande med patienten. Vägledning till adekvata och genomtänkta 

val är en del av sjuksköterskans ansvar och detta kan ske genom att göra patienten 

uppmärksam på dennes möjligheter att ta självständiga beslut (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012).  

För att patienten ska vara delaktig och ha inflytande i sin vård ska sjuksköterskan skapa 

förutsättningar för patienten genom att ställa öppna frågor. Vilket ger patienten utrymme att 

själv sätta ord på sina tankar och ställa de frågor den behöver. Detta för att patienten själv ska 
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förstå sin situation och kunna fatta beslut om sin vård och behandling (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). 

 Med hjälp av denna litteraturöversikten kan personernas självständighet förstärkas genom 

att få information om olika behandlingar och komplikationer relaterade till sjukdomen. I 

resultatdiskussionen i denna litteraturöversikt kommer Parses human becoming-teori kopplas 

till det resultat som framförts, samt diskutera hur de kan relatera till varandra. 

 

5. Metod 

5.1 Litteraturöversikt 

Författarna valde att göra en litteraturöversikt inom detta område för att se vad som tidigare 

har studerats, detta för att förhoppningsvis kunna utveckla allmänsjuksköterskans förståelse. 

En litteraturöversikt beskrivs som en sammanställning över ett specifikt vårdvetenskapligt 

område baserad på publicerad forskning. Vid utförandet undersöks tidigare forskning, hur de 

olika studierna analyserar och diskuterar de olika resultat som hittats samt utifrån vilket 

teoretiskt perspektiv de är granskade. Ett kritiskt förhållningssätt vid urval av befintlig 

forskning och under skrivprocessen är en viktig del, detta med hjälp av avgränsningar 

(Friberg, 2017b). 

 

5.2 Datainsamling 

Utifrån syftet, att utforska kvinnors behov av information om behandling och komplikationer 

vid cervixcancer, användes sökorden Cervix neoplasms, uterine cervical neoplasms eller 

cervical cancer, women eller female, information, needs, treatment och complications. Detta 

för att hitta relevanta artiklar i databaserna Nursing and Allied Health, Cinahl Complete, och 

PubMed, dessa databaser är inriktade mot specifika ämnen, som bland annat vårdvetenskap 

och medicin. De flesta sökorden som användes är översatta från svenska till engelska i 

svenska medical subject headings (MeSH), det är en ämnesordslista anpassad främst till 

databaserna PubMed och Nursing and Allied Health. Ett exempel på MeSH ämnesord är 

cervix neoplasms. Ämnesordslistan Cinahl Subject Headings och MeSH användes i Cinahl 

Complete med samma ord eller synonymer till orden, cervical cancer, från de tidigare 

sökningarna för att Cinahl Subject Headings skiljer sig från de andra databaserna på det sättet 

att det inte går att se relationen mellan ämnesorden (Östlund, 2017). 

För att utöka sökresultaten gjordes även fritextsökning tillsammans med 

ämnesordssökningen, där orden information, needs, treatment, complications och cervical 
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cancer användes i fritext. En boolesk sökteknik användes vid samtliga sökningar för att få ett 

bra urval av artiklar, en boolesk sökteknik innebär att använda orden and, or och not i 

sökningen (Östlund, 2017). Författarna experimenterade med and, not och or i sökningarna. 

Vid användningen av or i sökningarna blev resultatet ett antal artiklar som var för stort för att 

undersöka, däremot när and användes resulterade det i en rimlig mängd artiklar att undersöka. 

Vid användning av not uteslöts de områden som inte var relevanta för litteraturöversikten. För 

att få artiklar som relaterar till cervixcancer använde författarna frassökning, då används 

citationstecken kring begreppet för att databasen ska söka på artiklar där det finns i sin helhet 

och inte orden var för sig. Ett exempel är ”cervical cancer”, där det söks som ett gemensamt 

begrepp med citationstecken, om citationstecken inte används söks begreppet som cervical 

och cancer (Karlsson, 2017). Utöver detta använde författarna trunkering i sökningen, vilket 

görs med att använda endast ordstammen i sökningen med ett trunkeringstecken, i denna 

litteraturöversikt användes `*`, direkt efter utan mellanslag. Vid användning av trunkering i 

sökningen, söktes ordet i alla dess böjningsformer (Östlund, 2017). Avslutningsvis valdes 

totalt tio artiklar: sex kvalitativa, två kvantitativa och två med mixad metod som ansats.  

Valda artiklar är publicerade i vetenskapliga tidskrifter efter år 2009, skrivna på engelska 

samt peer reviewed. Codex (2019) förklarar att peer-reviewed är när en studie är kollegialt 

granskad utifrån metodologiskt, argumentativt och källkritiskt perspektiv. I sökmatrisen 

(Bilaga 1) finns det förklarat hur sökningarna utfördes, vilka sökord som användes med 

varandra, med ämnesord eller fritextsökning, antal abstract och artiklar lästa samt vilka 

artiklar som använts till resultat. 

 

5.3 Urval 

En kvalitetsgranskning var grunden till urvalet av vetenskapliga artiklar. Friberg (2017a) 

menar att vid användning av vetenskapliga artiklar är denna granskning nödvändig för att 

kunna avgöra om de kan ingå i litteraturöversikten eller inte. Inklusionskriterierna för 

artiklarna var att de skulle vara skrivna ur patientperspektiv samt vara fokuserade på kvinnor 

som har eller har haft diagnosen cervixcancer. Vetenskapliga artiklar exkluderades från 

litteraturöversikten om de inte uppfyllde inklusionskriterierna, om de handlade om annan 

cancersjukdom än cervixcancer samt om de inte fanns fritt tillgängliga på internet. 

 Vid artikelsökningarna har författarna först läst titlarna på de vetenskapliga artiklar som 

sökningarna resulterade i för att sortera ut vilka som var intressanta att granska mer noggrant 

utifrån syftet. Vidare lästes de relevanta artiklarnas abstract för att göra ännu en sortering av 
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vilka artiklar som skulle granskas ytterligare. Om artikelns abstract passade med syftet i 

litteraturöversikten valdes artikeln och granskades noggrant i sin helhet. 

 Vid läsning av artiklarna har författarna tittat på de vetenskapliga artiklarna med ett 

helikopterperspektiv i enlighet med Friberg (2017b) där titeln och abstract granskats kritiskt 

för att få en uppfattning om artiklarnas innehåll är relevant för litteraturöversikten. Samtliga 

artiklar som användes i resultatet presenteras i resultatmatrisen (Bilaga 2), där artiklarnas 

syfte beskrivs följt av hur artiklarnas resultat svarar på litteraturöversiktens syfte. 

 

5.4 Analys 

Analysen påbörjades genom att båda författarna läste samtliga vetenskapliga artiklar ett flertal 

gånger, enskilt och tillsammans. Enligt Friberg (2017b) ska artiklarna läsas fler än en gång för 

att innehållet ska förstås, samt för att helheten ska tydliggöras. Samtliga artiklar 

sammanfattades skriftligt som stöd framåt i analysprocessen. Båda författarna läste samtliga 

vetenskapliga artiklar noggrant för att sedan föra en diskussion om relevansen i förhållande 

till litteraturöversiktens syfte. Vidare i analysen av vetenskapliga artiklar söktes likheter och 

skillnader i samtliga resultatdelar, som sedan dokumenterades skriftligt. Friberg (2017b) 

menar att beroende på om studierna har kvalitativ eller kvantitativ ansats presenteras resultatet 

på olika sätt, genom fokus på ord respektive siffror.  

 Med hjälp av överstrykningspennor färgkodades innehållet i de vetenskapliga artiklarna för 

att enkelt kunna se vilka som hörde ihop med varandra. De teman som var aktuella och som 

presenteras i resultatdelen är fysiska förändringar, känslomässiga reaktioner, sexuell 

påverkan samt social påverkan.  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Alla människor har grundläggande värden och rättigheter enligt “människovärdesprincipen” 

(Janusinfo, 2019), i studier skyddas dessa med användning av forskningsetik i studien. Att 

reflektera kring alla delar i en studie eller uppsats och vilka etiska aspekter som behöver tas 

hänsyn till, är en del av den forskningsetiska processen (Sandman & Kjellström, 2018). 

Med hjälp av etiska principer kan författarna, vid granskning av vetenskapliga artiklar, 

garantera deltagarnas säkerhet, välbefinnande och rättigheter. Alla människors lika värde samt 

respekten för människors autonomi och integritet är principer som är genomgående för 

litteraturstudien för att försäkra att ingen far eller kommer fara illa av den. Det är viktigt att 
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studier inte bedrivs så att deltagarnas identitet röjs eller utan deltagarnas samtycke 

(Kjellström, 2017). 

Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) har beaktats för forskningsetiska överväganden i 

litteraturstudien. Om inte lagen funnits i beaktande, så fanns det en risk att den personliga 

integriteten hos deltagarna kränktes. Samtliga artiklar lästes självständigt för att sedan 

diskuteras mellan författarna om huruvida respektives uppfattning av innehållet stämde 

överens. God kunskap i det engelska språket innehas och minskade risken för feltolkning av 

texterna, samt användes digitalt lexikon vid översättningen. Vid datainsamling, urval och 

analys skedde en etisk reflektion genom säkerställning av att Ejlertssons (2012) 

forskningsetiska principer följdes, detta för att försäkra att innehållet inte misstolkades. Dessa 

fyra principer är: informations-, samtyckes-, konfidential- samt nyttjandekravet. Författarnas 

förförståelsen medvetandegjordes genom att lyfta egna tankar och reflektioner i diskussion 

med varandra för att minska att dessa påverkade det slutgiltiga resultatet. Förförståelsen för 

ämnet är begränsad, det finns vetskap att de drabbade kvinnorna blir påverkade av sjukdom 

och behandling samt att kvinnorna söker vård inom flera sjukvårdsinstanser.  

 

7. Resultat 

Resultatet av författarnas analysarbete genererade fyra teman: Fysiska förändringar, 

Känslomässiga reaktioner, Sexuell påverkan samt Social påverkan.  

 

7.1 Fysiska förändringar 

Det framkom att vid samtliga behandlingar för cervixcancer fanns en risk för olika fysiska 

förändringar på kvinnokroppen, som kvinnorna önskade att de blivit informerade om. Dessa 

förändringar var urin- och avföringsinkontinens, vaginal torrhet (Vermeer, Bakker, Kenter, 

Stiggelbout & ter Kuile, 2015), minskad urinflöde (Maree, Langley & Nqubezelo, 2015), 

vaginal smärta, vaginal dysfunktion (Moustgaard Jeppesen, Mogensen, Dehn & Jensen, 2015) 

och lymfödem (Lloyd, Briggs, Kane, Jeyarajah & Shepherds, 2014; Moustgaard Jeppesen et 

al., 2015; Vermeer et al., 2015). Flera kvinnor var inte nöjda med den informationen de fått 

från vårdpersonal och upplevde att den inte var personcentrerad (Vermeer et al., 2015). Andra 

kvinnor uttryckte att de möjligtvis kunnat förebygga flera fysiska förändringar eller att de 

hade varit mer förberedda om de hade fått information innan behandlingen om förändringarna 

som kan uppstå (Moustgaard Jeppesen et al., 2015). Flera symtom som kvinnorna upplevde 

var avdomning (Kotronoulas, O’Brien, Simpson & Maguire, 2017; Lloyd et al., 2014), 
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svullnad, förändrad menscykel (Lloyd et al., 2014), förstoppning (Kotronoulas et al., 2017; 

Vermeer et al., 2015) och uppblåsthet (Kotronoulas et al., 2017). 

Kvinnor önskade att få tydlig information om behandlingen och olika kort- och långsiktiga 

effekter som den kunde ha i framtiden. Det framkom att specifikt stöd önskades kring 

symtomhantering, mellan diagnos och behandling (Kotronoulas et al., 2017). De vanligaste 

symtomen på cervixcancer var vaginal blödning och vaginal smärta. De flesta kvinnorna i 

studien beskrev blödningarna som extrema, där de i vissa fall behövde blodtransfusion för att 

deras blodvärde blev för lågt. Vaginal smärta var känt som ett kännetecken på ett avancerat 

stadie av sjukdomen. Den smärtan som dessa kvinnor upplevde beskrevs kunna variera 

mellan att vara stark och svag och kunde stråla ut i flera kroppsdelar, där vissa hade så stark 

smärta att de knappt kunde sova. Förutom att kvinnorna kände skam och frustration relaterat 

till detta, så menade de att de inte visste vad det var som pågick. Flera av kvinnorna menade 

att de inte fick sjukdomen beskriven av läkaren när de fick diagnosen, vilket ledde till 

missförstånd och att de som inte visste vad cancer innebar, förblev ovetandes om sin situation 

(Maree et al., 2015). Vanligt var att kvinnorna önskade få mer information om sjukdomen, 

orsaker till den samt symtom. Eftersom det fanns brist på information ledde det till att kvinnor 

sökte det från andra källor, såsom TV och internet (Noh et al., 2009). 

 

7.2 Känslomässiga reaktioner 

Ding et al. (2015) menar att tiden när kvinnor diagnostiserades med cervixcancer var oerhört 

svår. Beroende på hur kvinnorna reagerade på beskedet om sjukdomen, så skiljde sig behovet 

av information åt. Exempelvis ville vissa kvinnor få all information som fanns, medan andra 

kvinnor inte ville ha samma mängd information (Kotronoulas et al., 2017). Vissa accepterade 

cervixcancer som en oundviklig situation samtidigt som de kände att de inte var tillräckliga 

kvinnor för att de har gjort behandling på könsorganen (Ding et al., 2015).  

Kvinnorna hade olika känslor och upplevelser relaterat till diagnosbeskedet. Vissa kvinnor 

kom inte ihåg hur de fick informationen, det som de flesta kom ihåg var att de fick en chock, 

var rädda och tänkte att det här var slutet. En kvinna sa även att när läkaren berättade om 

diagnosen så förklarades inte sjukdomens innebörd. Andra kvinnor var osäkra på vad 

cervixcancer betydde och kände att det var frågor som inte blev besvarade, samtidigt som 

vissa missförstod informationen de fick. Flera av kvinnorna angav att de behövde mer 

information om symtomen och konsekvenserna av sjukdomen, en kvinna kände oro av att 

höra från sin läkare att det inte fanns något läkemedel för sjukdomen (Maree et al., 2015) 
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För kvinnorna var känslomässiga symtom av stor vikt, deras kognitiva förmåga och 

emotionella funktion var betydligt mer försämrad tre månader efter behandling än innan. Oro, 

depression, koncentration och fatigue är ord som kvinnorna ofta beskrev som sitt lidande 

innan behandlingen. Även om kvinnornas emotionella funktion förbättrades med tiden, kände 

de fortfarande att oro var ett problem som de inte fick hjälp med efter behandling. Det skulle 

kunna relatera till att kvinnorna upplevde att det var mer fokus på de fysiska symtomen än 

vad det var på de psykiska (Moustgaard Jeppesen et al., 2015).  

Vissa kvinnors största bekymmer handlade i början om att få tydlig information om sin 

situation och vad som ska hända. Vid slutet av behandlingarna hade bekymren minskat 

betydligt och kvinnorna hade kontroll över oroliga situationer, såsom rädslan för 

återinsjuknande. Under återbesöken fanns en önskan om att få hjälp med just denna rädslan, 

men även med känslan av isolering och förändrad kroppsbild. Oberoende av tidpunkt för 

bedömning var det tydligt att vissa var i behov av hjälp och stöd kontinuerligt för att hantera 

oro och bekymmer. En del områden var mer utmanande för kvinnorna att prata om, såsom 

intimitet, men de var även svåra för vårdpersonalen att hantera (Kotronoulas et al., 2017). 

En kvinna från Kotronoulas et al. (2017) studie uttryckte att hon hade behövt stöd kring 

rädslan för att bli lämnad av familj och vänner. Medan flera kvinnor kände sig isolerade för 

att deras familj och närstående inte förstod den situation kvinnorna befann sig i (Kotronoulas 

et al., 2017; Lloyd et al., 2014). 

I en studie gjord av Tveit Sekse, Hufthammer och Vika (2014) framkom att 20 av de 29 

kvinnorna, som deltog i studien hade cancerrelaterad fatigue. Cancerrelaterad fatigue var ett 

av de fem största och mest besvärande problem som inte berördes av vårdpersonalen 

(Moustgaard Jeppesen et al., 2015), kvinnorna uppgav att de var i stort behov av information 

om cancerrelaterad fatigue (Moustgaard Jeppesen et al., 2015; Tveit Sekse et al., 2014). 

Många kvinnor uppgav att de inte fick någon information om fatigue och den påverkan 

cancerbehandling kunde ha på den kognitiva förmågan, samt att sjukvårdspersonalen endast 

pratade om det när kvinnorna själva tog upp det (Zeng, Cheng, Liu & Chan, 2017). 

 

7.3 Sexuell påverkan 

Vissa kvinnor uttryckte att de fick information om den sexuella hälsan mellan sex och tolv 

månader efter behandlingen. Den informationen handlade mest om fysiska förändringar och 

kvinnorna uttryckte att de inte var nöjda med den informationen, då den var för teknisk och 

inte personcentrerad. De kvinnor som var oroliga uttryckte att de hade behövt mer 
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information om att det kan vara vanligt att uppleva sexuella problem, samt att prata mer 

utförligt om det sexuella med sjukvårdspersonal. De uttryckte även att sjukvårdspersonalen 

hade behövt ta initiativet till samtalet om behandlingens påverkan på sexuell hälsa (Vermeer 

et al., 2015). Moustgaard Jeppesen et al. (2015) menar att kvinnorna ofta var öppna för att 

prata om den sexuella problematiken, men att sjukvårdspersonalen inte tog initiativ till den 

typen av samtal. De kvinnor som inte kände oro hade behövt information om generella 

problem kring sex och då på ett mer optimistiskt sätt, som att det kan förbättras med tiden 

(Vermeer et al., 2015). 

Kvinnorna var ovilliga att återuppta sexuella aktiviteter efter behandlingen, då det kändes 

skrämmande (Ding et al., 2015) och de kände sig osäkra samt hade ångest kring detta 

(Moustgaard Jeppesen et al., 2015). Flera av kvinnorna kände att de inte längre var riktiga 

kvinnor efter att deras reproduktionsorgan opererats bort, därför blev de bekymrade för 

framtida sexuella relationer med deras partner. Vissa kvinnor beskrev sjukdomen och 

behandlingen som slutet på deras sexliv och att de inte ville prata om det (Ding et al., 2015). 

Kvinnorna uttryckte att i relationen med partnern påverkade de sexuella problemen 

upplevelsen av distans från partnern och känslan av isolering (Vermeer et al., 2015).  

I en studie av Kotronoulas et al. (2017) framkom det oro relaterat till reproduktion. Vidare 

var det en kvinna vars primära svårighet var att acceptera att behandlingen kunde påverka 

hennes möjlighet att skaffa barn i framtiden. Dessutom menade en annan kvinna att hon inte 

blev tillfrågad om hon ville behålla sina äggstockar och betonade vikten av frågan om 

fertilitet (Kotronoulas et al., 2017). Flera kvinnor kände behov av mer konsekvent 

information gällande graviditet och graviditetshantering (Lloyd et al., 2014). Dessutom ville 

flera kvinnor få information om det fortfarande var möjligt att föda barn efter behandlingen 

(Long, Friedrich-Nel & Joubert, 2016). 

Det var en kvinna som menade att läkaren inte gick djupare in i samtal om den sexuella 

hälsan efter att hon berättade att hon var singel, och en annan kvinna trodde att läkaren inte 

samtalade om det alls, för att hon inte var en ung kvinna. En majoritet av kvinnorna uttryckte 

att deras behov av hjälp med sexuella problem inte berördes och de tyckte att läkarna borde 

försett kvinnorna med mer information om sexuell hälsa och fertilitet (Long et al., 2016). 

 

7.4 Social påverkan 

Det var flera kvinnor som uppgav att de hade velat ha information om hur mycket sjukdomen 

skulle kunna påverka relationen med partnern (Vermeer et al., 2015). Dessutom sa kvinnorna 
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att deras partner hade varit i behov av rådgivning, eventuellt varit med på läkarbesök, för att 

vara ett stöd till kvinnorna (Kotronoulas et al., 2017). Vidare var det kvinnor som tyckte att 

deras partner var den bästa emotionella supporten och de tyckte att deras relation med 

partnern blev bättre än innan diagnosen (Ding et al., 2015). 

Det var andra kvinnor som upplevde att deras arbete inte hade anpassningsmöjligheter, då 

exempelvis en kvinna var tvungen att ta ut semesterdag för att gå på återbesök hos läkaren 

(Lloyd et al., 2014; Zeng et al., 2017). Det var kvinnor som hade genomgått behandling som 

uppgav ekonomiska besvär i samband med sjukdomen och uttryckte att de hade velat få 

information kring detta (Kotronoulas et al., 2017).  

Känslan av att vara isolerad från omvärlden var vanlig hos kvinnorna och de beskrev att 

det var hjälpsamt att prata med andra personer som hade varit i liknande situation, detta för att 

dela erfarenheter samt få stöd. Dessa kvinnor hade önskemål om att få information från 

sjuksköterskan om att dessa grupper fanns att tillgå (Lloyd et al., 2014; Vermeer et al., 2015). 

Kvinnorna kunde ofta må bättre efter att de hade delat sitt lidande och sina bekymmer med 

varandra och dessutom ingav det hopp att se andra bli bättre i sjukdomen samt slutligen bli 

friska (Ding et al., 2015). Det var betryggande för dem och skapade gemenskap 

(Kontronoulas et al., 2017), samt att det kunde förbättra kvaliteten på det stöd som kvinnorna 

fick (Kontronoulas et al., 2017; Moustgaard Jeppesen et al., 2015). 

 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Litteraturöversikten har genomförts utifrån artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad 

metod. Det minskar trovärdigheten och validiteten på litteraturöversikten om vetenskapliga 

artiklar med fler än en metod används i resultatdelen (Henricson, 2017). Trots det valde 

författarna att använda sig av tre olika metoder för att få ett bredare perspektiv. Dessutom 

användes inga begränsningar på de länder studierna är genomförda i, vilket ledde till ett 

globalt perspektiv på resultatet.  

Samtliga artiklar hade olika design, exempelvis prospektiv eller randomiserad 

tvärsnittsstudie, vilket enligt Henricson (2017) påverkar resultatets trovärdighet negativt. 

Hade författarna begränsat till endast en design, så kunde bredden i resultatdelen möjligtvis 

minskat då författarna eventuellt gått miste om studier med olika metoder till resultatet. 

De vetenskapliga artiklar som användes i resultatet hittades i databaserna: PubMed, Cinahl 

Complete och Nursing and Allied Health, med hjälp av sökorden. Det kan stärka resultatets 
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trovärdighet och validitet att använda flera databaser med fokus på vårdvetenskap vid 

sökningarna, då det ökar möjligheten att hitta lämpliga artiklar (Henricson, 2017). Författarna 

valde dock att använda sig av databaser med fokus på både vårdvetenskap och medicin, då det 

upplevdes skapa bredare sökresultat med artiklar som lämpade sig till syftet. 

 Sökorden som används bygger på syftet och ligger som en grund för litteraturöversiktens 

datainsamling och resultat. Författarna upplevde inte något större problem i att identifiera 

sökorden, och därmed inte heller problem med att finna lämplig mängd vetenskapliga artiklar. 

Författarna använde olika kombinationer av sökorden vid sökningarna för att hitta flera 

vetenskapliga artiklar som kunde vara lämpliga för att svara på litteraturöversiktens syfte. 

Inklusionskriterierna vid sökningarna påverkade sökresultaten genom att endast visa artiklar 

relevanta till syftet, då endast kvinnor insjuknar i cervixcancer och författarna till 

litteraturöversikten ville utforska patientperspektivet. Likaså gäller exklusionskriterierna då 

om det inte hade funnits så hade resultatet av sökningarna givit information som inte relaterar 

till syftet. Författarna valde att samtliga artiklar ska finnas tillgängliga gratis på internet vilket 

kan påverka fynden då vissa av studierna exkluderades även om de kunde varit relevanta för 

litteraturöversikten. Under datainsamlingen upptäcktes det att de flesta studierna fanns 

tillgängliga gratis, vilket minskar påverkan av denna begränsning.  

 De vetenskapliga artiklar som använts i litteraturöversikten är fokuserade på olika delar av 

världen. Författarna till litteraturöversikten inkluderade studier, oberoende av land, för att få 

ett globalt perspektiv i resultatet. 

Henricson (2017) menar att det stärker reliabiliteten att båda författarna läser och etiskt 

granskar samtliga delar i alla hittade artiklar för att sedan jämföra förståelsen och 

granskningarna av artiklarna. Samtliga artiklar som används i litteraturöversiktens resultatdel 

är etiskt godkända av etiska nämnder samt att de fyller Ejlertssons (2012) fyra 

forskningsetiska principer. Genom att begränsa sökningarna från 2009 till 2019 inhämtades 

även information om kvinnor som hade överlevt flera år efter cervixcancerdiagnos. Denna 

information anser författarna vara relevant för att även se långsiktiga komplikationer av 

behandlingarna. Samtliga artiklars dataanalys granskades och jämfördes av båda författarna, 

detta för att utförligt och korrekt förstå artiklarnas innehåll. Flera artiklar använde olika 

mätinstrument för analysarbetet, vilket Henricson (2017) menar kan påverka reliabiliteten av 

litteruröversiktens resultat och detta speciellt vid användning av enkäter. Då flera av de 

använda artiklarna använder sig exempelvis av enkäter kan det orsaka svårigheter att dra 

slutsats av resultatet. Då författarna hade begränsad förförståelse om ämnet så upplevdes den 

inte vara ett problem, för det visade sig vara en stor del information om cervixcancer, som 
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författarna var ovetande om. Förförståelse kan vara ett hinder vid datainsamlingen då 

författarna kan leta efter specifika resultat istället för att vara öppen för det som framkommer 

(Henricson, 2017). 

De fyra teman som används i resultatet framkom flera gånger i samtliga artiklar. 

Författarna valde att skriva en egen rubrik för sexuell påverkan då detta ämne uppfattades 

vara en stor del av den information som kvinnorna var i behov av.  

Efter att analysprocessen och resultatdelen har färdigställts granskades det av en 

utomstående part som tog del av arbetet och kritiskt granskade det, vilket stärker 

trovärdigheten och pålitligheten av arbetet (Henricson, 2017). Detta ledde till att författarna 

behövde ta ställning till och motivera olika val under arbetsprocessen.  

Båda författarna till litteraturöversikten har olika styrkor och svagheter, vilket har 

resulterat i att de har kompletterat varandra. Ett gott samarbete med öppen kommunikation 

och förståelse har funnits under hela arbetets tid, detta har bidragit till god arbetsmiljö. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

De fyra teman som resultatet presenteras utifrån framkom tydligt vid granskningen av 

studierna genom att de vid upprepade tillfällen nämns av kvinnorna som bristfälliga vad gäller 

information från sjukvården. Författarna till litteraturöversikten valde att presentera sexuell 

påverkan som ett individuellt tema då det visar sig vara en övergripande faktor som påverkar 

kvinnorna negativt. Detta för att det även framkommer i studierna att information om sexuell 

påverkan är en komplikation som kvinnorna upplever vara både fysisk och känslomässig, 

samt att ämnet inte berörs av sjukvårdspersonalen.  

Denna litteraturöversikt visar att kvinnor med cervixcancer har olika informationsbehov 

relaterat till fysiska förändringar, känslomässiga reaktioner, sexuell och social påverkan. Det 

framkommer att sjukvårdspersonalen fokuserar mer på de fysiska komplikationerna än på 

resterande. Därför väljer författarna att främst föra diskussion kring känslomässiga reaktioner, 

sexuell och social påverkan, men även lyfta de fysiska förändringarna. Detta med stöd från 

Parses human becoming teori (Parse, 1981) och ytterligare forskning som relaterar till 

litteraturöversiktens resultat.  

 Några av de fysiska förändringar som uppstår efter behandling för cervixcancer skiljer sig 

mellan de drabbade kvinnorna. Det är vanligt att kvinnorna upplever att de får bristfällig 

information som dessutom inte är personcentrerad. Parse (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) 

anser att sjuksköterskan ska ta hänsyn till kvinnans värderingar för att hon ska kunna ta 
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självständiga beslut. Detta kan förstås genom att om kvinnan får personcentrerad information 

så skapas möjligheten att ta självständiga och adekvata beslut kring sjukdomen och dess 

behandling. Detta förstärks i en kvantitativ studie av Hsu et al. (2017), där flera kvinnor med 

cancer upplevde fatigue flera år efter behandling vilket de inte upplevde berördes av vården. 

Detta trots att det fanns en tydlig koppling mellan fatigue och fysiska symtom samt hur de 

påverkar varandra.  

 När kvinnorna får beskedet om cervixcancer, har de olika känslomässiga reaktioner. 

Relaterat till detta skiljer sig behovet av information åt mellan de olika kvinnorna och behovet 

av personcentrerad information är stort. Enligt Parse är det sjuksköterskans ansvar att vägleda 

patienten till självständiga och genomtänkta val, därför är det viktigt att kvinnan får 

individanpassad information (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Exempelvis är det vissa 

kvinnor som inte förstår innebörden av sjukdomen och behöver tydligare förklaring från 

sjukvården, vilket leder till att vissa av de söker information på andra sätt. I en studie var det 

flera av de 19 deltagande kvinnorna som upplevde att sjukvårdspersonalen behövde ha mer 

empati och ge mer information kring hur kvinnorna kunde hantera sin sjukdom och eventuella 

komplikationer från behandlingarna. Kvinnorna beskrev att oro var den mest besvärande 

känslan som kvarstod efter behandlingarna. Känslan av oro och cancerrelaterad fatigue 

upplevdes inte bli berörda av vårdpersonalen, utan dessa uppmärksammades endast när 

kvinnorna själva tog initiativet till det samtalet (Clemmens, Knafl, Lev & McCorkle, 2008). I 

samtal med kvinnorna är det viktigt att sjuksköterskan är öppen för kvinnans behov och 

genom det ge möjlighet för kvinnan att sätta ord på sina upplevelser och tankar. Parse menar 

att detta är för att stötta kvinnan i att förstå sin situation och kunna ta adekvata beslut samt att 

kunna stärka kvinnans självständighet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

 Flera kvinnor tycker att det känns läskigt och ångestfyllt att återuppta sexuella aktiviteter 

efter behandlingarna. Kvinnorna upplever att de fick en del information om den sexuella 

hälsan, men att de ofta själva behöver ta initiativet till samtalet. Enligt Aydin och Yesiltepe 

Oskay (2016) var detta svårt eller pinsamt för kvinnorna då de inte visste hur de skulle kunna 

ställa frågan. Parse anser att sjuksköterskan ska skapa förutsättningar för patienten att själv 

ställa de frågor den vill (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012), detta kan sjuksköterskan göra 

genom att öppna upp samtalet om sexuell hälsa och visa att det finns utrymme för det i mötet. 

Vissa kvinnor är oroliga för framtida reproduktion och fertilitet, dessa kvinnor menar att de 

behöver mer konsekvent information gällande detta anpassat efter deras individuella behov. 

Vidare säger Burns, Costello, Ryan-Woolley och Davidson (2007) att det var viktigt för 

sjuksköterskan att vara medveten om möjligheten för att kvinnornas informationsbehov kan 
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ändras under behandlingstiden och flera år efter samt att det inte räcker att ta upp dessa samtal 

endast en gång. I en studie av Aydin och Yesiltepe Oskay (2016) framkom det olika orsaker 

till varför sjuksköterskor inte pratar om den sexuella hälsan relaterat till sjukdomen. Vidare 

menar de att det kan bero på tidsbrist, avsaknad av kunskap eller rädsla för att kränka 

kvinnornas integritet. 

 Utöver detta påverkar sjukdomen och behandlingen kvinnornas arbetsliv och ekonomi då 

det är svårt att återvända till arbetet och många blir sjukskrivna. Flera kvinnor önskar att de 

får information om den påverkan som sjukdomen och behandlingen kan ha på arbetsliv och 

ekonomi. Det är vanligt att kvinnorna känner sig isolerade från omvärlden och vill få 

möjlighet att prata med flera i samma situation för att dela upplevelser. Att prata med andra 

som varit i liknande situationer kan inge hopp och förbättra kvalitén på det stöd som 

kvinnorna får. Parse pratar om att människan är beroende av andra människor för att existera. 

Människan och universum är i ett samspel enligt Parse (1981), och genom att kvinnor med 

cervixcancer engagerar sig i och tar stöd från andra människor kan de uppnå hälsa och 

livskvalité. Parse menar att människan, universum, hälsa och omvårdnad är förenade i en 

process där människan behöver andra människor för att kunna existera i universum och uppnå 

det resultat som de själva bestämmer (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

Sammanfattningsvis anser författarna att det framkommit att det saknas kunskap hos 

vårdpersonal om information som är av betydelse för dessa kvinnor. Genom att vara 

närvarande och lyssna kan sjuksköterskan ge kvinnan möjlighet att sätta ord på sina tankar 

och känslor gällande situationen. Därigenom kan sjuksköterskan förstå vad som är lämpligt 

att prata om med varje individuell kvinna. Med hjälp av Parses human becoming teori kan 

sjuksköterskan fylla en viktig roll i samtal med dessa kvinnor. Detta genom att ge kvinnorna 

möjlighet att prata om deras individuella behov, tankar och delaktighet i sin vård, så att 

omvårdnaden blir personcentrerad. Författarna har uppfattat att sjukvårdspersonal har 

svårigheter att prata om vissa ämnen samt att ta initiativ till dem. Att dela ut en varsin 

broschyr om cervixcancer till kvinnan och partnern som de kan läsa i hemma är ett alternativ 

som kan ge fördelar. Då kan kvinnan ta med frågor och funderingar till ett uppföljningsbesök 

där möjligheten för egen reflektion finns. 

 

8.3 Kliniska implikationer  

Kvinnor är i behov av olika information om de komplikationer som kan uppstå från 

cervixcancer och dess behandlingar. I denna litteraturöversikt finns värdefull information för 
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allmänsjuksköterskor i omvårdnaden av kvinnor med cervixcancer, då det framkommer att 

kvinnorna i vissa fall själva behöver ta initiativet till samtal om vissa områden. Kvinnorna 

önskar att sjukvårdspersonalen redan har vetskap om vilka områden som kan vara viktiga för 

kvinnorna att få prata om och ge möjlighet till att lyfta flera områden. Allmänsjuksköterskan 

behöver ta del av fynden i denna litteraturöversikt då kvinnorna även kan finnas i olika former 

av vårdsituationer utöver canceromvårdnaden. Det är sjuksköterskan ansvar att kvinnorna får 

den information som de behöver och genom att sjuksköterskor tar del av denna 

litteraturöversikt kan de få nya perspektiv på kvinnornas behov. Detta i samband med 

skapandet av livsmening för kvinnan, med utgångspunkt i Parses human becoming teori. 

Genom att sjuksköterskan är närvarande och ger kvinna utrymme för att förstå situationen 

finns möjlighet för personcentrerad omvårdnad.  

Sammanfattningsvis anser författarna till denna litteraturöversikt att sjuksköterskor bör ha 

kunskap om vilka områden som kan vara av vikt för kvinnor med cervixcancer för att kunna 

ge utrymme för kvinnan att uttrycka behov. Detta för att underlätta kvinnans liv under denna 

oerhört svåra tid. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna anser att forskning inom informationsbehov om psykologisk påverkan efter 

cervixcancerbehandling är i behov av att utvecklas. Det är tydligt att en del av de fysiska 

förändringarna som kvinnorna genomgår påverkar deras känslomässiga och sexuella liv. 

Därför anser författarna att relationen mellan dessa faktorer behöver studeras vidare. Med 

detta menar författarna att fokus i framtida studier bör vara relaterat till hur 

informationsbehovet kan åtgärdas på en individanpassad nivå. Men även informationsbehovet 

om den sexuella påverkan som behandlingen kan ha för kvinnorna. Då främst hur det går att 

utbilda allmänsjuksköterskan inom området för att kunna ge adekvat information. 

 

9. Slutsats  

Att utforska kvinnors behov av information om behandling och komplikationer vid 

cervixcancer var syftet i denna litteraturöversikt. Det framkommer i litteraturöversiktens 

resultat att kvinnor som drabbas av cervixcancer är i behov av information relaterat till 

sjukdomen. Det upplevs av kvinnorna att det finns ett fokus hos vårdpersonalen på 

information om de fysiska förändringarna, men kvinnorna uttrycker att behovet för 

information om känslomässig, sexuell och social påverkan av sjukdomen är större. Dessutom 
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framkommer det att kvinnorna i många fall behöver ta initiativet till samtalet om dessa 

områden för att de ska bli berörda. Det framkom att kvinnorna har ett stor behov av 

information gällande sexuell påverkan av behandling, detta är ett exempel på samtal som 

kvinnorna och sjuksköterskor behöver ta initiativ till. Då litteraturöversikten endast visar en 

del av all forskning inom området, så kan resultatet inte generaliseras. Av den orsaken att 

mängden kvinnor som överlever cervixcancer ökar, anser författarna att det är viktigt att 

sjuksköterskor uppmärksammar dessa kvinnors informationsbehov för att kunna utveckla 

omvårdnaden. 
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N., Jeyarajah, A. R. & 
Shepherd, J. H. 
(2014).  
  
Long, D., Friedrich-
Nel, H. S. & Joubert, 
G. (2016).  

  
Noh, H.-I., Lee, J. M., 
Yun, Y. H., Park, S. Y., 
Bae, D.-S., Nam, J.-
H., Park, C. T., Cho, 
C.-H., Kye, S. Y. & 
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Chang, Y. J. (2009).  
 
Vermeer, W. 
M., Bakker, R. 
M., Kenter, G. 
G., Stiggelbout, A. M. 
& ter Kuile, M. M. 
(2015).  

Cinahl Complete  
2019-03-14  
 

MM “cervix 
neoplasms”   
AND   
treatment  
AND  
information  
AND  
female  

74  
 

Peer reviewed, 
20130101-
20181231, 
English  
 

5  
 

3  
 

Ding, Y., Hu, Y. & 
Hallberg, I. R. (2015).  

Nursing and Allied Health  
2019-03-15  
 

MJMESH.EXACT 
(“uterine cervical 
neoplasms”)  
AND  
treatment  
AND  
needs 

14  
 

Peer reviewed, 
20090101-
20191231, 
English  
 

1  
 

0  
 

 

Nursing and Allied Health  
2019-03-15  
 

MAINSUBJECT.EXACT 
(“cervical cancer”)  
AND  
treatment  
AND 
needs  

64  
 

Peer reviewed, 
20090101-
20191231, 
English  
 

10  
 

5  
 

 

Cinahl Complete  
2019-03-19  

 

MM “cervix neoplasms” 
AND  
information  

63311  
 

Peer reviewed, 
20090101-
20191231, 

0 0  
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AND  
needs  
OR  
treatment  
AND  
complications  

English, female  
 

Cinahl Complete  
2019-03-19  
 

MM “cervix neoplasms”  
AND  
inform*  
AND  
complications  
AND  
treatments  

27  
 

Peer reviewed, 
20090101-
20191231, 
English,   
 

2  
 

0  

PubMed  
2019-03-21  
 

“Uterine Cervical 
Neoplasms”[Mesh]  
AND  
complications 
[Subheading]  
AND  
needs  
NOT  
HPV  

19  
 

10 years, English  
 

1  
 

1  
 

Zeng, Y., Cheng, A. 
S., Liu, X. & Chan, C. 
C. (2017).  

PubMed  
2019-03-21  

cervical cancer  
AND  
needs  
AND  
women  
NOT  
screening  

51  
 

5 years, English  
 

2  
 

1  
 

Moustgaard Jeppesen, 
M., Mogensen, 
O., Dehn, P & Jensen, 
P. T. (2015).  

 

“...”= Frassökning                   MM = Exact Major Subject Heading                MJMESH.EXACT= MeSH Major Heading                 *= Trunkering 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare Titel År, land, 

tidskrift 
Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Kontronoulas, 
G., O´Brien, 
F., Simpson, 
M. F. & 
Maguire, R.  
 

Feasibility and 
Acceptability of the Use 
of Patient-Reported 
Outcome Measures in 
the Delivery of Nurse-
Led, Supportive Care to 
Women With Cervical 
Cancer.  
 

2017, Storbritta
nien, Clinical 
Nurse 
Specialist.  
 

Syfte:   
Att utforska 
användbarheten och 
acceptansen för en skala 
baserad på 
patientberättelser (PROM), 
som sjuksköterskor 
använder vid 
konsultationer för att 
förbättra omvårdnadsstöd 
till kvinnor med 
cervixcancer som undergår 
cancerbehandling.  

Design: Mixad metod.  
Datainsamling: Gjordes i 
två faser. I första fasen med 
två fokusgruppsintervjuer, en 
med patienter och den andra 
med sjukvårdspersonal. I den 
andra fasen gjordes 
en prospektiv longitudinell 
studie, baserade på resultat 
från första fasen, på tre 
månaders tidpunkter med 
samma mellanrum.  
Urval: Kvinnor äldre än 18 
år som skulle kunna läsa och 
skriva på engelska. I första 
fasen var det 4 patienter och 
3 sjukvårdspersonal som 
deltog. I andra fasen var det 
3 patienter.  
Analys: Case report analys. 
PROM var lagt upp i 
Microsoft Excel och 
analyserat med deskriptiv 
statistik. Fokusgrupp 
intervjuerna var ljudinspelade 
och antecknade ordagrant 
och därifrån tematiskt 
analyserade.  

Resultat:  
I första fasen 
svarade patienterna 
att de hade ett antal 
olika 
individuella informa
tionsbehov av de 
olika 
komplikationerna 
av kemoterapi.   
I andra fasen 
svarade de tre 
kvinnorna vilken 
information de 
tyckte var viktig 
kring behandlingen 
och vad de saknade 
för 
information, kvinnor
na svarade lika på 
de flesta delarna, 
men även olika.   
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Long, D., 
Friedrich-Nel, 
H. S. & 
Joubert, G.  

Patients’ informational 
needs while undergoing 
brachytherapy for 
cervical cancer.  

2015, Sydafrika, 
International Jo
urnal for 
Quality in 
Health Care.  

Syfte:  
Att identifiera 
informationsbehov hos 
sydafrikanska kvinnor som 
genomgår intrakavitär strål
behandling för lokalt 
avancerad cervixcancer, 
som en del av en process 
för att utveckla riktlinjer 
för kvaliteten i 
patientcentrerad vård.  

Design: en prospektiv, 
kvalitativ metod med 
fenomenologisk grund.  
Datainsamling: Intervjuer 
styrda med frågeformulär. 
Intervjuerna gjordes på 
deltagarnas föredragna språk 
mellan juli och december 
2012.   
Urval: 28 kvinnor i 
åldersgrupperna 30-45, 46-60 
och 61 och över.  
Analys: Informationen från 
intervjuerna var manuellt 
analyserad av ena forskaren 
med fenomenologisk metod.   

Resultat:  
3 till 4 av deltagarna 
visste inte vad 
behandlingen 
innebär. Mer än 
hälften av 
deltagarna hade inte 
blivit informerade 
om eventuella 
biverkningar av 
behandlingen. 
Många av 
deltagarna fick inte 
information om 
behandlingens 
påverkan på 
sexuella hälsan. 
Deltagarna gav 
förslag på metoder 
de hade föredragit 
för att få 
information.   
 

Vermeer, W. 
M., Bakker, 
R. M., Kenter, 
G. 
G., Stiggelbou
t, A. M. & 
ter Kuile, M. 
M.  

Cervical cancer 
survivors´ and partners´ 
experiences with sexual 
dysfunction and 
psychosexual support.   

2015, Nederländ
erna, Supportive 
care in cancer.  
 

Syfte:  
Mäta cervixcancer 
överlevandes och deras 
partners erfarenheter av 
sexuell 
problematik, psykosexuellt 
stöd 
och psykosexuella omvård
nadsbehov.  

Design: Kvalitativ metod.  
Datainsamling: Intervjuer 
genom telefon eller i person  
Urval: 30 cervixcancer-
deltagare och 12 partners. 
Cervixcancer-deltagarna 
hade alla gjort 
cancerbehandling vid två 
specifika sjukhus under de 

Resultat:   
Kring hälften av de 
30 deltagarna tyckte 
att psykosexuellt stö
d hade behövts, 
samt att det som 
fokuserades på var 
mer fysiska sexuella 
aspekter 
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 senaste 1-12 åren.  
Analys: Informationen var 
kodad och analyserad 
med NVivo. Nya koder var 
diskuterade av forskarna.  

inte psykosexuella. 
Stort 
informationsbehov 
om den sexuella 
påverkan av 
behandling, vissa 
deltagare var 
tveksamma att 
själva fråga om 
detta, då de tycker 
att det är tabu.  

Lloyd, P. A., 
Briggs, E. V., 
Kane, 
N., Jeyarajah, 
A. R. & 
Shepherd, J. 
H.  
 

Women’s experiences 
after a radical vaginal 
trachelectomy for early 
stage cervical cancer. A 
descriptive 
phenomenological 
study.  

2014, Storbritan
nien, European 
journal of 
oncology 
nursing.  
 

Syfte:  
Beskriva kvinnors 
upplevelse upp till tio år 
efter behandling samt 
påverkan på hälsa, 
sexualitet, fertilitet och 
behov av stödjande vård.  
 

Design: Kvalitativ metod 
med fenomenologisk grund.  
Datainsamling: Intervjuer 
över telefon som 
ljudinspelades och 
antecknades ordagrant.  
Urval: Kvinnor med 
cervixcancer, mellan 29-
45 år, som 
genomgått cervix borttagning
 under de senaste tio åren.   
Analys: Vid analysen 
användes ett fenomenologiskt 
ramverk.  
 

Resultat:  
Deltagarna upplevde 
att vårdpersonal gav 
varierade råd 
gällande graviditet, 
fertilitet och 
behandlingen. 
Dessutom 
hade kvinnorna en 
önskan om att ha 
fått mer information 
med bl.a. statistik 
som visade på 
behandling och 
överlevnad.  

Noh, H.-I., 
Lee, J. M., 
Yun, Y. H., 
Park, S. Y., 
Bae, D.-S., 
Nam, J.-H., 

Cervical cancer patient 
information-seeking 
behaviors, information 
needs, and information 
sources in South 
Korea.   

2009, Republike
n Korea, the 
Journal of 
Clinical 
Oncology.   
 

Syfte:  
Undersöka sydkoreanska 
kvinnor med cervixcancers 
informationsbehov om 
sjukdomen, användning av 
information och varifrån 

Design: Kvantitativ metod.  
Datainsamling: Enkät där 
patienterna svara på frågor 
kring deras behov av 
information om deras 
sjukdom.   

Resultat:  
Deltagarna behövde 
olika information 
beroende på vilken 
fas i behandlingen 
de befann sig. 
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Park, C. T., 
Cho, C.-H., 
Kye, S. Y., 
Chang, Y. J.  
 

 den kommer.   
 

Urval: 968 kvinnor som har 
haft cervixcancer och 
behandlade på något av de 
sex Universitetssjukhusen i 
Sydkorea mellan 1 januari 
1983 och 31 december 2004.  
Analys: Chi-square och t-
test, logistisk regression. 
SAS version 9.1.  
 

Exempelvis vid 
diagnos och innan 
behandling eller 
efter behandling. 
Vid diagnos och 
innan behandling 
behövde deltagarna 
information om 
själva diagnosen, 
biverkningar av 
behandlingen och 
orsaken till 
sjukdomen och 
prevention. Efter 
behandlingen 
behövde de 
information om 
egenvårdsstrategier, 
orsaken till 
sjukdomen och 
prevention.   

Ding, Y., Hu, 
Y. & 
Hallberg, I. 
R.  

Chinese women living 
with cervical cancer the 
first three months after 
diagnosis.  

2015, China, 
Cancer 
Nursing.  
 

Syfte:  
Beskriva kinesiska kvinnor 
med cervixcancers 
upplevelser de första tre 
månaderna efter diagnos.  

Design: Kvalitativ och 
deskriptiv fenomenologisk 
metod.  
Datainsamling: Två 
intervjuer, vid det första hade 
kvinnorna nyligen blivit 
diagnostiserade och vid det 
andra tre månader senare.    
Urval: 14 deltagare mellan 
30 till 54 år 
nydiagnostiserade med 

Resultat:   
Flera deltagare 
beskriver symtom 
från behandlingen. 
Ingen av deltagarna 
hade sex med sin 
partner under dessa 
tre månader för att 
de upplevde det som 
skrämmande. Flera 
kvinnor sökte sig 
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cervixcancer 
vid Fudan Universitetssjukhu
s i Kina. Ingen kognitiv 
försämring och fullt 
informerade om diagnosen.  
Analys: Colaizzi´s metod. 
Ljudet spelades in vid alla 
intervjuer analys, samt 
antecknades de ordagrant och 
lästes flera gånger för 
förståelse.  

även till 
andra specialister 
inom området för att 
få så mycket 
information som 
möjligt om 
sjukdomen. Många 
uttrycker behov att 
prata med andra i 
samma situation. 
Kvinnorna upplever 
skillnader på sig 
själv och sitt liv 
efter diagnosen.   

Zeng, Y., 
Cheng, A. S., 
Liu, X.  & 
Chan, C. C.  
 

Cervical 
cancer survivors´percei
ved cognitive 
complaints and 
supportive care needs in 
mainland China: a 
qualitative study.  

2017, Kina, 
BMJ Open.  
 

Syfte:  
Utforska kinesiska 
cervixcancer överlevandes 
upplevelser av kognitiv 
förmåga och relevanta 
behov av omvårdnadsstöd 
efter primär 
cancerbehandling.  

Design: Kvalitativ metod.  
Datainsamling: Semistruktu
rerade intervjuer.  
Urval: Kvinnor äldre än 18 
år med cervixcancer som 
primär diagnos och hade 
avslutat sin primära 
cancerbehandling som 
kirurgi, strålbehandling eller 
cellgiftsbehandling.  
Analys: NVivo 11 kvalitativ 
software och kvalitativ 
innehållsanalys.  

Resultat:  
De flesta deltagarna 
svarade att minskad 
koncentrationsförmå
ga var den kognitiva 
förmågan som 
påverkades av 
cancerbehandlingen, 
därefter var det 
minnesförlust, det 
var också själva 
cancern som 
påverkade. 
Deltagarna uttryckte 
bland annat att de 
hade behövt stöd 
kring symtom, 
rådgivning för 
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familj, samt att prata 
med andra i samma 
situation.    

Tveit Sekse, 
R. 
J., Hufthamm
er K. O. & 
Vika, M. E.  

Fatigue and quality of 
life in women treated 
for various types of 
gynecological cancers: 
a cross-sectional study.  
 

2014, Norge, 
Journal of 
Clinical 
Nursing.  
 

Syfte:  
Undersöka förekomsten av 
utmattning hos kvinnor 
som undergår behandling 
för olika typer av 
gynekologisk cancer, och 
mäta utmattningen i 
relation till oro och 
hälsorelaterad livskvalité. 

Design: Kvantitativ, 
randomiserad tvärsnitts-
studie.  
Datainsamling: Psykometris
ka instrument och enkäter 
som mätte utmattning, ångest 
och depression, 
hälsorelaterad livskvalité, 
hanterbarhet, sexualitet, 
socio-demografiska 
kännetecken.  
Urval: kvinnor som har 
avslutat kurativ gynekologisk 
cancerbehandling, är äldre än 
18 år, har möjlighet att gå på 
ett löpband, ingen 
större minnesförlust 
och är villiga att delta.  
Analys: SPSS version 19.0 
och R 3.0.0 och 3.0.2, samt 
cross-
tabulation och Fisher´s exakt
a test, fortlöpande data var 
jämförd med Welch´s två 
stickprov t-test.  

Resultat:  
Cervixcancer hade 
högst 
andel fatigue som 
komplikation i 
gruppen 
gynekologisk 
cancer. De som 
upplevde fatigue ha
de även högre nivå 
av ångest och 
depression än de 
som inte 
upplevde fatigue. De
t finns tydliga 
relationer mellan 
livskvalitet 
och fatigue.  

Maree, J. E., 
Langley, G. 
& Nqubezelo, 
L.  

“Not a nice experience, 
not at all”: 
Underprivileged 
women´s experiences of 

2015, Sydafrika, 
Palliative and 
Supportive 
Care  

Syfte:  
Ge insikt i erfarenheter hos 
underprivilegierade 
kvinnor som konfronterats 

Design: Kvalitativ, 
explorativ och kontextuell 
metod med deskriptiva och 
tolkade element.  

Resultat:  
Flera av kvinnorna 
fick biverkningar av 
sjukdomen som 
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being confronted with 
cervical cancer.   

 med cervixcancer.  Datainsamling: Ostrukturera
de öppna intervjuer.  
Urval: 19 kvinnor äldre än 
18 år, nyligen 
diagnostiserade med 
cervixcancer, ännu inte fått 
rådgivning om sjukdomen 
eller dess behandling och 
som ville delta.   
Analys: Intervjuerna skrevs 
ned ordagrant och lästes 
sedan flera gånger. Detta för 
att tematisera och komma 
fram till vad som ska 
användas i studien.  

vaginala blödningar 
och smärta. De 
visste inte varför de 
blödde så mycket, 
de upplevde skam 
och frustration 
relaterad till detta. 
Flera av kvinnorna 
upplevde att de inte 
hade fått sjukdomen 
förklarad för sig. De 
fick olika reaktioner 
vid 
diagnosbeskedet, 
som chock och 
tankar på döden. 
Flera av deltagarna 
tyckte att de inte 
fick tillräckligt med 
information om 
sjukdomen, orsaker, 
symtom och 
innebörden av 
sjukdomen.  

Moustgaard Je
ppesen, M., 
Mogensen, 
O., Dehn, P & 
Jensen, P. T.  
 

Needs and priorities of 
women with 
endometrial and 
cervical cancer.  
 

2015, Danmark, 
Journal of 
Psychosomatic 
Obstetrics & 
Gynecology.  
 

Syfte:  
Identifiera kortsiktiga 
behov av rehabilitering hos 
kvinnor med endometrie- 
och cervixcancer.  
 

Design: Mixad metod.  
Datainsamling: Tre olika 
frågeformulär besvaras av 
deltagarna vid två tillfällen; 
Efter diagnostisering, men 
innan behandlingsstart, samt 
efter tre månader.  
Urval: Kvinnor som nyligen 

Resultat:  
Kvinnornas känslor 
inför behandlingen 
var inte bemötta av 
läkare, där oro var 
det största 
problemet. 
Utmattning, sexuell 
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diagnostiserats 
med endometrie- eller 
cervixcancer vid Odense 
universitetssjukhus.  
Analys: Svaren på 
formulären omvandlades till 
en skala från 0-
100 enligt EORTC’s poängsä
ttningsmanual.  

problematik och 
kroppsliga 
förändringar 
upplevde kvinnorna 
att de inte heller fick 
prata om eller hjälp 
med.  

 

 


