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Sammanfattning 

Cellförändringar drabbar idag kvinnor världen över och orsakas av humant 

papillomvirus (HPV). När infektionen inte läker ut krävs behandling eftersom det kan 

utvecklas till livmoderhalscancer på längre sikt. Begreppet cellförändringar associeras 

starkt med cancer vilket väcker stor oro för de kvinnor som drabbas. Ett avvikande 

cellprovsresultat kräver saklig information av vårdpersonalen för att kvinnor ska kunna 

förstå sin situation fullt ut samt lindra det lidande som uppstår.  Syftet med studien var 

att beskriva kvinnors upplevelser efter besked om diagnostiserade cellförändringar i 

livmoderhalsen. För att kunna besvara syftet analyserades sex kvalitativa och två 

kvantitativa artiklar vilket slutligen resulterade i tre huvudteman och tio underteman. 

Att få en diagnos med cellförändringar leder ofta till känslor som oro, ångest, stress, 

ilska och rädsla. Kvinnor som får tillbaka ett positivt cellprovsresultat tror att de 

drabbats av cancer, vilket är ett vanligt missförstånd och väcker stor rädsla. Inför 

undersökningar och behandlingar kände många kvinnor oro, dels för kommande 

cellprovsresultat och dels för att de kände en ovisshet över vad som händer inuti deras 

kropp. Många kvinnor upplever att de är i behov av information för att bättre kunna 

förstå sitt tillstånd. En känsla av stigmatisering uppstod i samband med cellförändringar 

eftersom det orsakas av ett sexuellt överförbart virus. Den oro kvinnor upplever i 

samband med diagnos av cellförändringar kan bero på bristen av information om vad 

cellförändringar betyder och innebär. Vårdaren har därför en betydande roll för att 

lindra kvinnors oro och undvika onödigt lidande.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Cellförändringar, humant papillomvirus, kvinnor, upplevelser, stigma. 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Humant papillomvirus (HPV) _______________________________________________ 1 

Gradering av cellförändringar _______________________________________________ 2 

Undersökning och behandling _______________________________________________ 2 
Cellprovtagning _________________________________________________________________ 2 
Kolposkopi _____________________________________________________________________ 2 
Konisering _____________________________________________________________________ 2 

Livmoderhalscancer _______________________________________________________ 3 

Sjuksköterskans roll _______________________________________________________ 3 

Vårdvetenskapligt perspektiv ________________________________________________ 3 
Den subjektiva kroppen ___________________________________________________________ 3 
Lidande _______________________________________________________________________ 4 
Vårdrelation ____________________________________________________________________ 4 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 5 

SYFTE ______________________________________________________________ 5 

METOD _____________________________________________________________ 5 

Litteratursökning __________________________________________________________ 5 

Analys ___________________________________________________________________ 6 

Resultat ______________________________________________________________ 7 

Upplevelser och känslor efter besked __________________________________________ 7 
Ångest ________________________________________________________________________ 7 
Ilska __________________________________________________________________________ 8 
Stress _________________________________________________________________________ 8 
Rädsla för cancer ________________________________________________________________ 8 
Rädsla för infertilitet _____________________________________________________________ 8 

Upplevelser av vård och information __________________________________________ 9 
Behovet av information ___________________________________________________________ 9 
Behovet av stöd ________________________________________________________________ 10 

Kvinnors upplevelse av kroppen ____________________________________________ 10 
Stigma _______________________________________________________________________ 10 
Förändrad kroppsbild ____________________________________________________________ 11 
Skam och skuld ________________________________________________________________ 11 

DISKUSSION _______________________________________________________ 12 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 12 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 13 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 15 

Implikationer för vårdande ________________________________________________ 15 

Framtida forskning _______________________________________________________ 15 



REFERENSER ______________________________________________________ 16 

Bilaga 1 ____________________________________________________________ 19 

Bilaga 2 ____________________________________________________________ 19 



 1 

INLEDNING 

HPV är ett virus som orsakar cellförändringar och kan leda till utveckling av 

livmoderhalscancer på längre sikt. Idag är HPV den vanligaste sexuellt överförbara 

infektionen i Sverige och i övriga världen (Smittskyddsinstitutet, 2012). 

Cellprovtagning för kvinnor påbörjades i Sverige 1964 i en organiserad form och var 

etablerad i alla landsting 1976. Kvinnor får sin första kallelse för provtagning vid 23 års 

ålder och därefter sker regelbundna kontroller vart tredje år fram tills att kvinnor fyller 

60 år (Onkologiskt centrum Stockholm-Gotlandregionen, 2008). Enligt Hellström-

Frykman (2009) tas det 700 000 till 1 000 000 vaginalcytologiska cellprov i Sverige 

varje år. Två till fyra procent av dessa cellprov är avvikande och leder till utredning och 

eventuell behandling. 

 

Cellförändringar är ett ämne som idag inte diskuteras i alltför stor utsträckning, dock 

har intresset i samhället blivit allt större sedan vaccin lanserades och ingår numera i det 

allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige. Ett avvikande cellprovsbesked skapar oro 

för många kvinnor och det råder stor förvirring kring cellförändringar och dess 

betydelse. Vi har därför valt att belysa kvinnors upplevelse i samband med att få 

diagnosen cellförändringar. 

 

BAKGRUND 

Humant papillomvirus (HPV) 

HPV är ett vanligt förekommande virus som främst smittar via sexuell kontakt beskriver 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2008). Viruset orsakar infektioner 

hos både män och kvinnor som oftast läker ut av sig själva, men hos en del kvinnor kan 

infektionen kvarstå och leda till cellförändringar. Cellförändringar ger oftast inga 

symtom men kan i sin tur leda till utveckling av livmoderhalscancer (cervixcancer), 

vilket kan ta mer än 15 år att utveckla. Det finns idag mer än 100 typer av HPV och 

flertalet orsakar inte cancer. Smittskyddsinstitutet (2012)  menar att det finns 14 olika 

typer av HPV som orsakar cancer varav typ 16 och 18 är de vanligaste förekommande. 

Rylander (2010) beskriver att HPV-typ 6 och 11 är låg-risk virus eftersom de är virus 

som orsakar könsvårtor, kondylom, vilket inte är cancerframkallande. Onkologiskt 

centrum Stockholm-Gotlandregionen (2008) skriver att HPV är orsaken i 98 procent av 

alla cervixcancerfall. Andra bidragande faktorer som har framkommit är rökning och 

upprepade vaginala infektioner, som påverkar slemhinnan i cervix vilket leder till ett 

minskat lokalt immunförsvar och ökar risken för virusangrepp.  Enligt 

Smittskyddsinstitutet (2012) är idag infektioner orsakade av HPV inte 

anmälningspliktiga och de flesta människor kommer någon gång under sin livstid att 

drabbas av ett eller flera virustyper. 

 

Sedan 1 januari 2010 ingår vaccination mot HPV i det allmänna 

vaccinationsprogrammet i Sverige. Vaccinationen förebygger och skyddar mot de 

vanligaste typerna av HPV men läker inte ut en pågående infektion eller redan 

etablerade cellförändringar (Smittskyddsinstitutet, 2012).  
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Gradering av cellförändringar 

Rylander (2010) beskriver att det finns olika grader av cellförändringar och därför har 

en gradering arbetats fram. Vid cellförändringar sker en övergång från mild dysplasi till 

medelsvår och om den fortskrider utvecklas en svår dysplasi, vilket kan leda till cancer 

om den inte behandlas. Lätta cellförändringar kallas låggradig dysplasi och detta stadie 

kallas CIN 1. I detta stadie kan en lindrig förändring på livmodertappen ses. Medelsvåra 

cellförändringar kallas medelsvår dysplasi och detta stadie kallas CIN 2. Höggradig 

dysplasi är svåra cellförändringar. Skillnaden mellan cellförändringar och cancer är att 

cellerna fortfarande är intakta. Detta stadie kallas CIN 3 eller cancer in situ. 

Undersökning och behandling 

Den gynekologiska cellprovtagningen och de behandlingar som utförs har till syfte att 

upptäcka cellförändringar i ett tidigt skede och förhindra utveckling av 

livmoderhalscancer (Onkologiskt centrum Stockholm-Gotlandregionen, 2008). 

Cellprovtagning 

Cellprovtagning kallas internationellt för pap-smear och utförs av barnmorskor på 

mödravårdcentraler. Cellprovet undersöks sedan i ett mikroskop och på så sätt upptäcks 

cellförändringar, dock säger provet ingenting om gradering, lokalisation eller 

utbredning (Rylander, 2010). Enligt 1177-Sjukvårdsupplysningen (2008) bör kvinnor 

som tidigare behandlats för cellförändringar erbjudas särskilda kontroller av den 

orsaken att det kan finnas cellförändringar kvar som behöver behandlas vid ett senare 

tillfälle. Kvinnor som haft medelsvåra eller svåra cellförändringar bör ta cellprov tätare 

eftersom de i framtiden löper större risk att utveckla nya cellförändringar och 

livmoderhalscancer.  

 

Kolposkopi 

Om cellförändringar kvarstår och inte läker ut är nästa steg en kolposkopisk 

undersökning som utförs av en gynekolog. Ett kolposkop är ett optiskt instrument som 

används för inspektion av cellförändringarnas utsträckning på livmodertappens yta 

(Rylander, 2010). Enligt Dahm-Kähler (2010) kan en kolposkopiskt erfaren gynekolog 

bedöma om graden av cellförändringar övergått till en invasiv cervixcancer med hjälp 

av förstoring och pensling av livmodertappens yta med jodlösning eller ättiksyra. Vid 

detta tillfälle tas även en biopsi av vävnaden för att komma diagnosen närmare.  

Konisering 

Konisation eller konisering innebär att den bit av livmodertappen där cellförändringarna 

är belägna avlägsnas med hjälp av kniv, laser eller glödtråd (slyngdiatermi). 

Laserkonisering är en mer skonsam behandling för patienten eftersom den minskar 

blödningsrisken och utförs med fördel i lokalbedövning. Den avlägsnade vävnadsbiten 

och vävnad som skrapas från kvarvarande cervix skickas till ett laboratorium för 

mikroskopisk undersökning. Slyngdiatermi används vid lättare cellförändringar och är 

en enkel, snabb och mild behandling (Tholander, 2000). 
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Livmoderhalscancer 

En av de vanligaste kvinnliga cancerformerna i världen är livmoderhalscancer där 

insjuknandet och dödligheten är högst i bland annat Latinamerika, Sydostasien och 

Afrika. Livmoderhalscancer förekommer däremot minst i Västeuropa, Japan och 

Nordamerika. I vissa länder har program för regelbundna gynekologiska 

cellprovskontroller införts, vilket har visat sig vara en viktig orsak till minskat 

insjuknande. I Sverige har insjuknandet i livmoderhalscancer minskat med cirka 60 

procent sedan gynekologiska cellprovskontroller infördes. Livmoderhalscancer är den 

femtonde vanligaste cancerformen bland svenska kvinnor och varje år insjuknar 

omkring 450 kvinnor i Sverige och ungefär 150 dör i sjukdomen (SBU, 2008). 

Enligt Hellström-Fryklund (2009) visar sig livmoderhalscancer genom symtom som 

mellanblödningar, blödningar under samlag eller blödningar på grund av ansträngning. 

Tidiga symtom kan även vara gulvita flytningar och senare symtom kan vara brunaktiga 

flytningar på grund av blodtillblandning. Prognosen för livmoderhalscancer i det tidiga 

skedet är god och det är av stor betydelse med tidiga och intensiva insatser. Även i ett 

senare skede av sjukdomen är prognosen relativt god. Den kurativa behandlingen har 

goda förutsättningar att lyckas så att patienter kan undgå lokal sjukdom med blödningar, 

illaluktande flytningar och fistlar. 

Sjuksköterskans roll 

International Council of Nurses (ICN) har skapat en etisk kod för sjuksköterskor som 

beskrivs i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor. 

Kompetensbeskrivningen belyser sjuksköterskors huvudsakliga uppgifter vilka är att 

främja god hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 

(Socialstyrelsen, 2005).  

 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor är ett dokument utformat av 

Socialstyrelsen (2005). Sjuksköterskor ska utgå ifrån en humanistisk människosyn och 

att ha ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskor ska uppmärksamma och möta patienter i 

sin upplevelse av sjukdom och lidande, samt i den mån det går lindra patienters lidande. 

Sjuksköterskor ska kommunicera med patienter och närstående på ett respektfullt, 

empatiskt och lyhört sätt samt undervisa, informera och försäkra sig om att de förstår 

informationen. Sjuksköterskor ska i dialog med patienter ge stöd och vägledning för att 

på bästa sätt göra dem delaktiga i sin vård och behandling.  

   

Vårdvetenskapligt perspektiv 

Den subjektiva kroppen 

Merleau-Ponty (1999) menar kroppen är subjektiv och att det är genom den människan 

upplever och får tillgång till världen. Det är människan som person och hennes värld 

som utgör kroppen. När en människa drabbas av sjukdom förändras människans syn på 

kroppen, vilket gör att den upplevs främmande. Detta medför att om kroppen förändras, 

förändras tillgången till världen. Blomberg, Forss, Ternestedt och Tishelman (2009) 

beskriver att kvinnor blev förvånade och överraskade när deras provresultat visade på 

cellförändringar och de var i behov av uppföljning. Innan besked upplevde kvinnor sin 
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kropp som ”tyst” och ”frisk” vilket förändrades efter ett avvikande provresultat. 

Kroppen tas ofta förgiven som frisk av kvinnor med cellförändringar eftersom frånvaro 

av symtom tolkas som tecken på hälsa.  

Lidande 

Swancutt, Greenfield, Luesley och Wilson (2011) menar att när kvinnor får tillbaka ett 

cellprovsresultat som visar på cellförändringar uppstår ofta missförstånd gällande 

innebörden av svaret. Resultatet cellförändringar misstas många gånger för cancer av 

kvinnorna vilket väcker stor rädsla, stress och tankar kring framtiden. Kvinnor med 

cellförändringar kan känna lättnad över att ha en kolposkopi gjord och de kan uppleva 

ett lugn och större kontroll över sin kropp när de vet graden av sina cellförändringar.  

Wiklund (2003) menar att det är viktigt som vårdare att se patienter ur ett 

helhetsperspektiv och att kunna se patienten som en människa med ett lidande. Patienter 

behöver många gånger hjälp med att sätta ord på sitt lidande vilket vårdaren kan hjälpa 

patienten med och vara ett stöd. 

Eriksson (1994) anser att det finns tre typer av lidande i vården: sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som kan relateras till ren 

kroppslig smärta eller ett själsligt och andligt lidande. Det själsliga och andliga lidandet 

kan orsakas av förnedring, skam och skuld som patienten upplever i samband med 

sjukdom och behandling. Armstrong, James och Dixon-Woods (2011) menar att vissa 

kvinnor upplevde vid cellprovtagning att det var genant och obehagligt att visa en intim 

och personlig del av sin kropp. Vissa kvinnor upplevde att de förlorade kontrollen över 

sin kropp samt att undersökningen upplevdes smärtsam och obehaglig.  

Swancutt et al. (2011) beskriver att kvinnor med cellförändringar upplevde utsatthet och 

påfrestning eftersom det var intima undersökningar och behandlingar som de 

genomgick. Eriksson (1994) beskriver att vårdlidande innebär det lidandet patienten 

upplever på grund av vård eller om vården uteblivit. Swancutt et al. (2011) menar att 

kvinnor påverkades negativt och mådde dåligt på grund av långa väntetider innan 

undersökningar och behandlingar samt om tiderna blev uppskjutna. Det framkom även 

att många kände stress under undersökningstillfället eftersom personalen upplevdes 

jäktad på grund av att det fanns många väntande.  

Eriksson (1994) beskriver livslidande som det lidande som påverkar människans 

livssituation. Detta lidande kan innebära ett hot mot människans hela existens eller att 

livet plötsligt förändras drastiskt, som vid en förlust av något människan ser som en 

självklarhet. Karasz, McKee och Roybal (2003) menar att många kvinnor hade liten 

kunskap om cellförändringar och det faktum att cellförändringar inte innebar cancer. 

Detta påverkade reaktionen hos kvinnor vid ett positivt cellprovresultat, eftersom 

innebörden av cellförändringar och dess gradering ofta kändes oklar vilket ledde till att 

missförstånd och förvirring uppstod. Att cellförändringar förknippades med cancer 

ledde till reaktioner som rädsla, frustration och stress.  

Vårdrelation 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att i en vårdande relationen ska vårdaren alltid ha 

patienten i fokus.  En vårdrelation kan vara allt från ett kort möte till en längre relation 
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som består av ömsesidig tillit. En god vårdrelation kan bidra till att en patient vågar 

uttrycka sina behov och önskningar om sin vård. I en vårdande relation krävs det att 

vårdaren har professionell kunskap och en större öppenhet. En vårdrelation kan aldrig 

vara enkelriktad, vilket innebär att det kräver att både patienten och vårdaren är aktiva. 

Det är viktigt att alla vårdare tänker på vilket budskap de ger till patienterna, det vill 

säga att det är skillnad för en patient att möta en vårdare med ett öppet och inbjudande 

bemötande jämfört med att möta en vårdare med ett ovänligt och bortvänt kroppsspråk.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Idag är cellförändringar i livmoderhalsen vanligt förekommande hos kvinnor världen 

över. Cellförändringar orsakas av humant papillomvirus och är en virusinfektion som 

överförs via sexuell kontakt. Denna virusinfektion läker i de flesta fall ut av sig själv 

men i de fall infektionen kvarstår krävs behandling. Om åtgärder inte vidtas vid 

cellförändringar kan det utvecklas till livmoderhalscancer. Att få beskedet 

cellförändringar kan väcka många frågor och funderingar eftersom detta ord förknippas 

starkt med cancer. Som sjuksköterska är det viktigt se till att patienter har fått ordentlig 

information och är införstådda i sin situation för att lindra lidande och oro. Vi vill 

fördjupa oss i kvinnors upplevelse av att få diagnosen cellförändringar i livmoderhalsen 

och vilka känslor det medför.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser efter besked om 

diagnostiserade cellförändringar i livmoderhalsen. 

METOD 

Litteraturstudien utgår från metoden enligt Axelsson (2008) och inkluderar sex 

kvalitativa och två kvantitativa artiklar. Axelsson (2008) menar att det är en fördel att en 

studie innehåller både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta för att på bästa sätt 

kunna studera ett problem utifrån olika perspektiv och för att få en så rättvis bild utav 

verkligheten. Vi valde att göra en litteraturstudie med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats eftersom ämnesområdet är begränsat. 

 

Litteratursökning 

Databaserna som användes för sökningen var Cinahl och PubMed eftersom dessa 

databaser är vårdvetenskapligt inriktade och har ett stort utbud av vårdvetenskapliga 

artiklar. Sökprocessen inleddes med en pilotsökning av ämnesvalet, vilket är en 

fritextsökning utan begränsningar enligt Axelsson (2008). Pilotsökningen är en hjälp 

dels för att se om det finns vetenskapliga artiklar inom det valda ämnesområdet och dels 

för att kunna precisera sökningen och på så sätt komma närmare rätt sökord.  

 

De främsta sökorden som användes var: cervical smears, cervical neoplasms, vaginal 

smears, quality of life, experience, feelings, knowledge, psychological. Sökorden 

användes i både enskilda sökningar och i kombinationer. Sökningen avgränsades genom 
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att välja artiklar som granskats vetenskapligt samt som var publicerade från 2005 och 

framåt. Det första urvalet utgick från artiklarnas titlar och vilka som kändes mest 

relevanta för ämnesvalet, det resulterade i 94 artiklar totalt. Därefter lästes artiklarnas 

sammanfattningar för att få mer information om vad artiklarna handlar om och ifall de 

eventuellt gick att använda i resultatdelen. 31 artiklar sållades ut och lästes för att se om 

resultatet i dessa svarade till syftet, hur de var uppbyggda och hur studien var utförd. 16 

artiklar granskades enligt Friberg (2006), av dessa föll åtta bort på grund av bristande 

kvalité eller att de inte svarade till syftet. Det slutgiltiga urvalet resulterade i åtta 

artiklar, varav sex kvalitativa artiklar och två kvantitativa artiklar. Manuell sökning 

utfördes men materialet passade inte in i arbetets resultatdel, dock användes materialet i 

bakgrunden. 

 

Artiklar med forskning från länder med liknande samhällen och kulturer inkluderades 

eftersom upplevelser hos kvinnor kunde vara jämförbara. Forskning där kvinnorna hade 

andra diagnoser utöver cellförändringar exkluderades eftersom deras upplevelse 

möjligtvis var annorlunda och kunde påverka resultatet. Ingen begränsning gjordes 

gällande kvinnornas ålder och fokus låg främst på att kvinnor i studierna hade 

diagnostiserade cellförändringar. 

 

Cellförändringar är idag mer uppmärksammat och samhället har mer kunskap än 

tidigare. Detta kan bero på att vaccin har tagits fram och började användas under den 

senare delen av förra decenniet. Därför har artiklar från 2005 och framåt har inkluderats 

för att få med aktuell forskning i resultatdelen och artiklar från 2000 till 2012 i 

bakgrund och diskussionsdel.  

 

Analys 

De slutgiltiga artiklarna lästes igenom för att få en känsla om vad de handlade om och 

vilket även enligt Friberg (2006) är ett bra sätt för att lära känna artiklarna. Artiklarna 

lästes igenom flertalet gånger och resultaten kategoriserades i 14 preliminära teman. 

Flera av dessa teman hörde ihop och kunde relateras till varandra, vilka vi satte ihop och 

istället bildade åtta teman. Vi kom överens om att stryka under nyckelord och likheter i 

artiklarna med olika färgpennor och på så sätt kunde likheter och skillnader identifieras 

studierna emellan. I de kvalitativa artiklarna strök vi under med färgpennor i resultatet 

och sorterade nyckelorden och likheterna i de åtta olika teman. I de kvantitativa 

artiklarna urskildes också nyckelord i tabellerna med hjälp av färgpennor samt att 

tabellerna utlästes och analyserades. De åtta teman omarbetades och preciserades 

ytterligare vilket resulterade i tre huvudteman och tio underteman. 

 

De sex kvalitativa studierna bygger på 205 kvinnors upplevelser medan de två 

kvantitativa studierna inkluderar 5037 kvinnor. Länderna som studierna utfördes i var: 

Kina, USA, Storbritannien, Danmark, Spanien, Portugal, Frankrike och Australien. 
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Resultat 

För att beskriva kvinnors upplevelser av cellförändringar efter besked på ett övergripligt 

sätt presenteras resultatet i tre huvudteman och tio underteman.  

 

Tabell 1. Presentation av huvudteman och underteman. 

Huvudtema Undertema 

Upplevelser och känslor efter besked Ångest 

Ilska 

Stress 

Rädsla för cancer 

Rädsla för infertilitet 

Upplevelser av vård och information Behovet av information 

Behovet av stöd 

Kvinnors upplevelser av kroppen Stigma 

Förändrad kroppsbild 

Skam och skuld 

 

Upplevelser och känslor efter besked 

Att få ett besked om cellförändringar väcker många olika känslor hos kvinnor. Resultat 

av studier påvisar att känslor som oro, ångest, rädsla, ilska samt stress är vanligt 

förekommande hos kvinnor som diagnostiseras med cellförändringar. 

 

Ångest  

Många kvinnor upplevde oro, ångest och chock i samband med att de fick en diagnos 

med cellförändringar (Juraskova, Butow, Sharpe & Campion, 2007; Bertram & 

Magnussen, 2008). Juraskova et al. (2007) menar att i vissa fall visade sig reaktioner 

som oro och ångest vara ett sätt att hantera en katastrofsituation, till exempel som vid att 

få besked om en diagnos. Bertram och Magnussen (2008) beskriver att kvinnor 

upplevde oro, ångest och chock men det var relaterat till både rädslan för cancer och för 

att det dök upp många frågor och funderingar. Kvinnor funderade varför de hade 

drabbats av cellförändringar och cellförändringarnas betydelse. Enligt Twinn (2006) 

upplevde kvinnor att oron och ångesten kom när de väntade på att få en kallelse för 

kolposkopi. Hounsgaard, Petersen och Pedersen (2007) skriver i sin studie att kvinnor 

upplevde en diffus känsla av oro och ångest som uppstod under ensamma stunder då 

existentiella tankar om döden väcktes. De negativa tankarna väcktes när de insåg 

konsekvenserna av cellförändringarna och de insåg att livet inte är evigt.  

 

Gray et al. (2006) beskriver i sin studie att 88 procent (n=3562) av kvinnorna upplevde 

oro och ångest inför nästa cellprov och vad resultatet kommer att visa. Monsonego, 

Cortes, Pereira da Silva, Jorge och Klein (2011) redovisar att 59 procent av kvinnorna 

(n=1475) i deras studie upplevde oro och ångest som en direkt reaktion vid ett 

avvikande provresultat. Efter att läkaren förklarat vad cellförändringar innebar och hur 

de skulle gå vidare kände 52 procent av kvinnorna (n=1475) fortfarande oro. 
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Sharpe, Brandt och McCree (2005) beskriver istället att kvinnor i mindre utsträckning 

uttryckte oro vid ett avvikande cellprov. Kvinnorna påverkades av vårdpersonalens 

attityd till cellförändringar. Dessa kvinnor var av uppfattningen att cellförändringar var 

något ofarligt och att de inte behövde oroa sig eftersom infektionen i det flesta fall går 

tillbaka av sig själv. 

 

Ilska  

Det framkom att kvinnor upplevde ilska i samband med sitt resultat som visade 

cellförändringar (Bertram & Magnussen 2008; Juraskova et al. 2007) Enligt Bertram 

och Magnussen (2008) framkom det att kvinnor upplevde ilska på grund av att de aldrig 

tidigare hört talas om HPV och trodde därför att de bar på en sällsynt och skrämmande 

sjukdom. Juraskova et al. (2007) beskriver att kvinnor upplevde ilska över sitt resultat 

och kände besvikelse för att de hade levt ett hälsosamt liv och gått på regelbundna 

hälsokontroller. Monsonego (2011) beskriver i sin studie att åtta procent av kvinnorna 

(n=1475) kände ilska efter att fått tillbaka ett positivt cellprovsresultat. 

 

Stress 

Studier visar att kvinnor med diagnostiserade cellförändringar upplevde stress 

(Monsonego et al. 2011; Juraskova et al. 2007). I en kvantitativ studie gjord i tre 

europeiska länder framkom det att åtta procent av de spanska deltagarna upplevde stress 

respektive 39 procent av de franska deltagarna och 24 procent av de portugisiska 

deltagarna i studien (n=1475) (Monsonego et al. 2011).  Juraskova et al. (2007) menar 

att kvinnornas upplevelse av stress inte berodde på graden av cellförändringar. I en 

process att försöka bearbeta och förstå sin diagnos upplevde många kvinnor 

förekomsten av cellförändringar som en stor stress i deras liv.   

 

Rädsla för cancer  

När kvinnor fått ett besked som visade cellförändringar kunde detta ge associationer till 

cancer vilket väckte en stor rädsla (Twinn, 2006; Sharpe et al. 2005; Perrin et al. 2006). 

Enligt Juraskova et al. (2007) var risken att utveckla cancer den största rädslan innan 

kvinnorna genomgått behandling. En bidragande faktor till detta var att en del av 

kvinnorna misstog cellförändringar för cancer. Enligt Sharpe et al. (2005) var cancer 

den andra vanligaste associationen till HPV. Twinn (2006) beskriver i sin studie att vid 

besked via telefon gavs information om att cellförändringar inte innebar cancer, trots 

detta uttryckte fortfarande en del kvinnor rädsla. Gray et al. (2006) beskriver att 67 

procent av kvinnorna i deras studie kände sig oroliga för att ha drabbats av cancer efter 

att de fått besked om cellförändringar. 

 

Rädsla för infertilitet 

Kvinnor med cellförändringar upplevde rädsla för att inte kunna få barn i framtiden 

vilket väckte oro hos dem (Juraskova et al. 2007; Perrin et al. 2006; Bertram & 

Magnussen, 2008). Enligt Juraskova et al. (2007) var infertilitet den näst största rädslan 

bland kvinnor med cellförändringar. Detta berodde på diagnosens belägenhet samt 

behandlingen som de genomgick. Vissa kvinnor uttryckte att de upplevde ett behov av 

att skaffa barn så snart som möjligt för att vara säkra på att deras fertilitet inte hade 
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blivit negativt påverkat av behandlingen. Trots att läkare hade gett information om att 

det var osannolikt att behandlingen skulle påverka kvinnornas fertilitet, var den 

långsiktiga oron och ovissheten fortfarande påtaglig. Enligt Gray et al. (2006) var 61 

procent av kvinnor (n=1300) oroliga för att inte kunna få barn i framtiden efter att de 

fått tillbaka sitt avvikande cellprovsresultat.  

 

Upplevelser av vård och information 

Information är av stor betydelse för kvinnor med cellförändringar, eftersom många 

kommer i kontakt med begreppet för första gången när de får ett negativt besked. 

Studier visar att cellförändringar misstas många gånger för cancer, ett missförstånd som 

väcker oro. Vårdaren har en viktig roll i undervisningen för att skapa trygghet hos dessa 

kvinnor.  

 

Behovet av information 

Det framkom att 23 procent av kvinnorna (n= 1475) upplevde att de inte förstod 

innebörden av vad cellförändringar betydde och var i behov av mer information 

(Monsonego et al. 2011). Kvinnor upplevde att de ville få information av vårdgivare 

som var lätt att förstå (Twinn, 2006; Hounsgaard et al. 2007). Twinn (2006) menar att 

kvinnorna upplevde att de saknade information och att det var sjukvårdspersonalens 

ansvar att ge information för att minska missförstånd. Hounsgaard et al. (2007) 

beskriver att vårdgivarnas ordval i samband med information hade en inverkan på 

kvinnornas förståelse. Sjukvårdspersonalens användande av facktermer samt ett vänligt 

förhållningssätt ledde till en ökad osäkerhet hos kvinnorna.  

 

Enligt Twinn (2006) upplevde kvinnor som hänvisats för kolposkopi främst en rädsla 

för vad resultatet skulle visa och en bidragande faktor var bristen på information. 

Juraskova et al. (2007) beskriver i sin studie att kvinnor som fick se sin livmoderhals på 

en video medan de genomgick kolposkopi kände att det underlättade behandlingen, var 

lärorikt och upplevde att det ökade deras delaktighet som patient. 

  

Information från sjukvårdspersonal upplevdes positiv om kvinnorna kände igen och 

kunde relatera till innehållet i informationen. Det var även av stor betydelse att 

informationen kändes betryggande, stöttande och tröstande. Information från 

sjukvårdspersonal upplevdes negativ om för mycket medicinska termer användes, om 

personalen inte tog sig tid att förklara ordentligt, om informationen inte kändes 

individuell samt om en sämre vårdrelation etablerades (Bertram & Magnussen, 2008). 

Monsonego et al. (2011) beskriver att alla kvinnor (n=1475) ansåg att deras gynekolog 

var den främsta källan för information om cellförändringar och dess konsekvenser. Det 

framkom att kvinnor med cellförändringar ofta sökte information på egen hand för att få 

mer kunskap om sitt tillstånd (Bertram & Magnussen, 2008; Monsonego et al. 2011). 

Bertram och Magnussen (2008) beskriver att kvinnor fick information om 

cellförändringar via internet, vårdgivare, familj eller vänner. Fel information eller 

missuppfattningar av tillgänglig information var vanligt förekommande. Monsonego et 

al. (2011) tar upp i sin studie att 38 procent av kvinnorna (n=1475) använde internet för 

att få information om sin situation. 
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Hounsgaard et al. (2007) anser att det var oklart för många kvinnor om vad 

cellförändringar egentligen betydde. Vid cellförändringar kunde kvinnor känna sig 

friska och var därmed oförberedda på att få ett besked om att vara potentiellt sjuk, detta 

medförde stor frustration hos kvinnor. Monsonego et al. (2011) beskriver att 80 procent 

av kvinnorna (n=1475) svarade att de skulle behövt mer information om 

livmoderhalscancer och andra sjukdomar som är relaterade till HPV och hur de kunnat 

skydda sig. Hounsgaard et al. (2007) menar att när kvinnor fick en diagnos med 

cellförändringar var det viktigt som vårdare att försöka få kvinnorna att förstå sin 

situation. 

 

Behovet av stöd 

Stödet var av stor betydelse för en del kvinnor som drabbats av cellförändringar 

(Juraskova et al. 2007; Monsonego et al. 2011; Bertram & Magnussen, 2008). Bertram 

& Magnussen (2008) beskriver att vissa kvinnor upplevde en lättnad över att de fick 

stöd av en vän. Andra kvinnor beskrev att stödet från sina vårdgivare var viktigt och att 

ha en god vårdrelation var av betydelse. Monsonego et al. (2011) jämför kvinnor från 

Portugal, Spanien och Frankrike i deras studie, där det framkom att kvinnor från 

Portugal upplevde att de fick mest stöd från sin partner.  Juraskova et al. (2007) 

beskriver att när kvinnor blev tillfrågade om vad som hjälpte dem att klara denna 

upplevelse, svarade alla kvinnor att det var läkarens positiva förhållningssätt och sociala 

kompetens som var de mest effektiva faktorerna för att minska deras stress med 

avseende på deras situation och behandling. Läkares attityder som uppfattades positiva 

var: kunskap, medkänsla, ärlighet, tålamod, tilltro, tydliga förklaringar, lättillgänglighet, 

uppmuntran till patienten att ta med sin partner eller att en vän närvarar under 

läkarsamtal för att kunna samråda och stödja.     

 

Kvinnors upplevelse av kroppen 

Kvinnor upplever sällan symtom av cellförändringar och blir därför ofta överraskade 

vid ett avvikande resultat. Ett avvikande cellprov kan upplevas generande och väcka 

känslor som skam och skuld på grund av att det orsakas av ett sexuellt överförbart virus. 

Cellförändringar är ett osynligt stigma eftersom det är något som inte syns på personens 

utsida. 

  

Stigma 

Kvinnor med cellförändringar upplevde en känsla av stigmatisering på grund av att 

cellförändringar utvecklades av ett sexuellt överförbart virus (Perrin et al. 2006; 

Bertram & Magnussen, 2008; Twinn, 2006). Perrin et al. (2006) beskriver att kvinnor 

ansåg att upplevelsen av stigmatisering berodde på HPV, på grund av att viruset 

smittade via sexuell kontakt. Kvinnor kände även oro för att bli dömda för att de antogs 

ha levt promiskuöst. Bertram och Magnussen (2008) menar att kvinnor med 

cellförändringar upplevde ett socialt stigma samt en förändrad självbild. Upplevelser 

som ilska, orättvisa och en känsla av att vara ”smutsig” var vanligt förekommande. 

Detta berodde dels på att det orsakats av ett virus som inte kan botas och dels eftersom 

de själva inte ansåg sig vara i en riskgrupp innan de blev drabbade. När kvinnor sökte 
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information om sina cellförändringar via internet, stod den oftast i samband med HPV 

och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Detta medförde ytterligare känsla av 

stigmatisering. 

 

Förändrad kroppsbild 

Juraskova et al. (2007)  beskriver att kvinnor i samband med diagnostiserade 

cellförändringar kände besvikelse samt misstro till kroppens förmåga att ge 

varningssignaler vid sjukdom. Detta fenomen visade sig främst hos kvinnor som inte 

uppvisade några symtom innan diagnostisering samt hos kvinnor som ansåg sig ha levt 

en hälsosam livsstil. En del kvinnor upplevde symtom som smärtor i underlivet samt en 

nedsatt sexlust. Detta uppfattades som kroppens sätt att varna för att något inte stod rätt 

till. Diagnosen cellförändringar förändrade kvinnors sätt att se på sin kropp, en del 

kvinnor kände sig orena efter att ha fått sin diagnos. Ett annat fenomen som framkom 

var att kvinnor blev mer medvetna om sin förmåga att fortplanta sig. Kvinnor upplevde 

att känslan av kvinnlighet ökade och tanken om moderskap väcktes. 

 

Skam och skuld 

Kvinnor skämdes för att ha drabbats av cellförändringar och lade en stor skuld på sig 

själva eftersom de kände att de kunde förhindrat det genom att skyddat sig vid sexuell 

kontakt (Juraskova et al. 2007; Perrin et al. 2006). Bertram och Magnussen (2008) 

menar att många kvinnor skämdes när det fick reda på att cellförändringarna berodde på 

en infektion orsakat av HPV som smittat via sexuell kontakt. 

 

Många kvinnor med cellförändringar undvek att berätta om sin sjukdomssituation 

(Twinn, 2006; Bertram & Magnussen, 2008; Perrin et al. 2006). Bertram och 

Magnussen (2008) beskriver att kvinnor skämdes för att berätta om sina 

cellförändringar eftersom de kände sig tvungna att berätta att det orsakats av ett sexuellt 

överförbart virus. Perrin et al. (2006) menar att när kvinnor berättade om sin situation 

för andra fokuserade de främst på att tillståndet kunde utveckla cancer och mindre på att 

det orsakades av ett sexuellt överförbart virus. Att cellförändringar kunde utveckla 

cancer medförde att det var lättare att berätta och det framkallade känslor som sympati 

och förståelse. Att de var smittade av ett sexuellt överförbart virus ledde till att det var 

rädda för att människor i deras närhet skulle stöta bort dem. 

 

93 procent av kvinnorna (n= 1475) valde att berätta om sina cellförändringar för minst 

en anhörig. 69 procent berättade för den som de levde i en relation med, 40 procent 

valde att dela med sig till en vän, 37 procent av kvinnorna berättade för deras mödrar 

(Monsonego et al. 2011). Perrin et al. (2006) beskriver att en del kvinnor valde att inte 

berätta för någon. Kvinnor blev tillfrågade om vem/vilka de helst inte berättade om sina 

cellförändringar för och det främst förekommande svaret var föräldrar. Detta berodde på 

att kvinnorna var rädda för vilken inverkan diagnosen av cellförändringarna skulle ha på 

föräldrarnas bild av dem. Juraskova et al. (2007) menar att generellt sett tyckte kvinnor 

att det var givande att ha en öppen kommunikation med den som de levde i en relation 

med. Att kunna prata om rädslor och farhågor samt gå igenom behandlingar 

tillsammans medförde att de kom varandra närmare. En del kvinnor kände att de istället 

ville distansera sig från sin partner och det berodde främst på att de kände sig 
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”smutsiga” och var äcklade av sig själva. Detta problem lindrades genom att prata om 

problemet med sin partner. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades eftersom cellförändringar var ett 

begränsat ämne. Axelsson (2008) menar att vid ämnen som det har forskats mindre på 

är det vanligt att använda både kvalitativ och kvantitativ forskning. Majoriteten av 

artiklarna var kvalitativa eftersom kvinnors upplevelser av cellförändringar efter besked 

skulle beskrivas. De kvantitativa artiklar som valdes beskrev istället hur många kvinnor 

som upplevde de olika känslorna. Under litteratursökningen var det svårare att hitta 

kvalitativa artiklar än kvantitativa, vilket förvånade oss med tanke på att 

cellförändringar kändes som ett ämne som skulle vara mer beskrivet i kvalitativ 

forskning. Det kan ses som en svaghet att inte ha inkluderat äldre forskning. Detta är på 

grund av att urvalet av artiklar möjligtvis kunde ha blivit större, men samtidigt kan det 

varit rätt beslut att inte göra det eftersom det skulle kunna påverka resultatet. Att 

använda aktuell forskning är en styrka i slutändan eftersom media och information som 

går ut i samhällen ständigt förbättras. Teknisk utrustning för undersökning och 

behandling har säkerligen också utvecklats, vilket i sin tur kan påverka kvinnors 

upplevelser i samband med cellförändringar.   

 

Cellförändringar är ett sökord som på engelska kan benämnas på många olika sätt: 

cervical smears, cervical abnormalities, cervical neoplasms, cervical dysplasia, 

abnormal pap smear, vaginal smears. Detta medförde att det blev en lång sökprocess 

och många sökningar med olika kombinationer genomfördes eftersom vi ville undgå att 

gå miste om relevanta artiklar. Detta är både en styrka och en svaghet. En styrka på 

grund av att det blev ett stort utbud av artiklar och en svaghet på grund av att det kan ha 

missats artiklar. I bilagan med artikelsökning redovisas de sökningar med de artiklar 

som vi valde att inkludera i studien men i verkligheten utfördes många fler sökningar. 

Det upptäcktes tidigt att vissa av sökorden relaterades till artiklar som handlade om 

cancer i underlivet istället för cellförändringar. Detta är en intressant iakttagelse 

eftersom det även är en vanlig missuppfattning hos många av kvinnorna som lider av 

diagnostiserade cellförändringar. Under sökningens gång var det även svårigheter att 

hitta artiklar som enbart handlade om cellförändringar, eftersom infektionen orsakas av 

humant papillomvirus kopplas dessa ämnen starkt ihop. Därför inkluderades Sharpe et 

al. (2005) och Perrin et al. (2006) som fokuserar på HPV, men resultaten i båda 

artiklarna tar upp kvinnors upplevelse av cellförändringar eftersom det i grunden är 

orsakat av HPV. 

 

Målet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser efter att de fått besked om att 

de har cellförändringar i livmoderhalsen. Studien utgick ifrån forskning som bedrivits i 

länder som har liknande samhällen, kulturer och förutsättningar. Forskningen som 

inkluderades kom ifrån: USA, Storbritannien, Danmark, Spanien, Portugal, Frankrike, 

Australien och Kina. Ett antagande var att om samhällena hade liknande förutsättningar 

kunde ungefär samma kunskap nå ut till befolkningarna i de olika länderna. Detta kan 

ses som en styrka eftersom upplevelserna var av liknande karaktär och kunde därför 
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skildras. En svaghet kan dock vara att inte ha tagit med kvinnors upplevelser från hela 

världen, eftersom kvinnor från samhällen och kulturer som skiljer sig från länderna där 

studierna är gjorda kan ha andra upplevelser av cellförändringar. 

  

Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att beskriva kvinnors upplevelse efter besked om diagnostiserade 

cellförändringar. Resultatet visade att oro och ångest var en av de mest framträdande 

känslorna som kvinnor upplevde. Andra känslor som ilska, stress och rädsla var också 

vanligt förekommande. Det framkommer ett tydligt mönster att många kvinnor misstar 

cellförändringar för cancer vilket leder till stor oro. Därför är vårdarens information 

grundläggande för dessa kvinnor för att undvika missförstånd. Diagnosen av 

cellförändringar upplevs stigmatiserande för många kvinnor eftersom det smittar via ett 

sexuellt överförbart virus och leder i sin tur till känslor som skam och skuld. Att känna 

sig oren efter att ha fått sin diagnos var något som vissa kvinnor upplevde samt att de 

upplevde en känsla av besvikelse över sig själv och sin kropp.  

 

Ett tydligt samband framkom i studierna mellan oro och ångest samt diagnostisering av 

cellförändringar. Att få en diagnos med cellförändringar leder till att många kvinnor mår 

dåligt och upplever ett lidande eftersom oron och ångesten är påfrestande och tung att 

bära. Eriksson (1994) menar att människor använder olika sätt för att uttrycka sitt 

lidande, men det är oftast svårt att uttrycka sitt lidande i ord. Därför måste människan 

omvandla sitt lidande till en annan form som går att få utlopp för. På så sätt kan lidandet 

visa sig genom ångest, smärta eller ett fysiskt uttryck. Studien från Sharpe et al. (2005) 

var avvikande från de andra artiklarna och beskrev att kvinnor upplevde mindre oro än 

vad de övriga kvinnorna uttryckte efter att de fått ett provresultat som visar 

cellförändringar. Att kvinnorna upplevde mindre oro och uppfattade cellförändringar 

som något mindre farligt kan bero på att kvinnorna har hört talas om begreppet tidigare 

samt fått information och förstått vad situationen innebär. Ett annat alternativ som kan 

vara mer troligt är att kvinnorna inte vet om att cellförändringar kan utvecklas till 

livmoderhalscancer. Att de inte erhållit den informationen från vårdpersonalen vilket 

skulle kunna medföra att de känner mindre rädsla och oro än övriga. 

 

I en studie utförd av Goldsmith, Austoker, Marsh, Kehoe och Bankhead (2008) 

framkom det att kvinnor som diagnostiserats med cellförändringar upplevde panik, 

chock och att de inte kände sig väl informerade. Dessa reaktioner kan ha uppkommit 

uppkom på grund av kvinnorna hade en begränsad kunskap om varför cellprovtagning 

utfördes, vilket är att i ett tidigt skede upptäcka cellförändringar, inte cancer. Detta 

ledde även till en ökad osäkerhet om provresultatets betydelse vid ett avvikande 

provsvar. Många kvinnor vet inte fullt ut vad cellförändringar innebär eller vad 

begreppet betyder. Detta leder till att oro och ångest uppstår eftersom att många kvinnor 

misstar cellförändringar för cancer. Det är ett vanligt missförstånd som kan bero på 

bristande och oklar information som hade kunnat undvikas med hjälp av bättre 

information från vårdpersonal. Bristen på information kan även leda till att kvinnor kan 

känna en minskad kontroll över sin kropp när de får besked om ett avvikande provsvar, 

eftersom de oftast inte vet vad som väntar dem eller vad som händer inuti dem. 

Vårdaren har en central roll för kvinnor som drabbats av cellförändringar, eftersom 

denne ska ge information om deras situation och se till att de har den kunskap de 
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behöver. Att som vårdare ta sig tid att förklara och föra ett samtal om vad 

cellförändringar är och innebär är viktigt för en patient som är nydiagnostiserad. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att det vårdande samtalet är en viktig del i 

vårdandet och alltid är vårdarens ansvar, det vill säga att bjuda in patienten till samtalet. 

Därefter är det både patient och vårdare som bidrar till och påverkar utvecklingen av 

samtalet. Vid ett vårdande samtal är det viktigt som vårdare att vara följsam, ta sig tid 

och inte hasta igenom samtalet.        

 

Efter besked om cellförändringar kan kvinnor uppleva sin kropp förändrad. Merleau-

Ponty (1999) talar om den subjektiva kroppen och menar att kroppen och dess tillgång 

till världen kan bli förändrad på grund av sjukdom. Vid cellförändringar förändras inte 

kroppen på utsidan eftersom kvinnor sällan uppvisar symtom, men istället kan 

upplevelsen av kroppen på insidan förändras. Detta kan relateras till att kvinnor 

upplever en förändrad självbild. Resultatet visar att många kvinnor upplever 

stigmatisering till följd av cellförändringar och den främsta orsaken kan vara för att 

HPV smittar genom sexuella förbindelser, vilket leder till känslor som skam och skuld. 

Kvinnor som lider av cellförändringar lägger ofta en stor skuld på sig själva och kan 

känna ilska för att de har drabbats. Ilskan kan relateras till olika saker, till exempel att 

kvinnan levt sunt och inte gjort sig ”förtjänt” av cellförändringar, att kvinnor känner 

ilska mot den som varit smittbärare och försöker hitta en ”skyldig” att lägga skulden på. 

McCaffery och Irwig (2005) beskriver att kvinnor upplevde en känsla av stigmatisering 

eftersom information på internet om cellförändringar och HPV många gånger 

påträffades på sidor med könssjukdomar och ofta i anknytning med kondylom. Att 

antalet sexpartners är en riskfaktor till att kvinnor får cellförändringar bidrar till att 

kvinnor upplever skam samt skuld för att ha drabbats av infektionen. Det är viktigt som 

vårdare att vara medveten om kvinnors utsatthet dels på grund av att cellförändringar på 

livmoderhalsen är intimt belägna och dels kan väcka en stor rädsla.  

 

Holroyd, Twinn och Shia (2001) beskriver att kvinnor tyckte att det hade känts tryggare 

att ha en kvinna än en man som utförde undersökningar, eftersom kvinnliga läkare 

kunde relatera och visste vad de genomgick. Undersökningar och behandlingar 

upplevdes smärtsamma och utsättande för kvinnor. Dessa behövs för att ta reda på 

graden av cellförändringar och kan vara svåra att gå igenom. Väntan på en 

undersökning eller behandling kan också vara påfrestande och att tiden innan kan 

upplevas orosfylld. Oron kan bero på att kvinnor var rädda för resultatet och att det skett 

en ytterligare utveckling av cellförändringarna. En annan oro var rädslan för att senare 

inte kunna få barn och behandlingarna väckte infertilitetstankar hos en del kvinnor 

vilket kan bero på att det är ett ingrepp i underlivet som innebär att något avlägsnas. 

 

Det behövs mer kunskap generellt sett om cellförändringar i samhället och hur det 

orsakas. Cellförändringar uppstår inte av sig självt, vilket är en vanlig missuppfattning 

hos många. Enligt Brown et al. (2007) intervjuades 20 kvinnor och endast fem av dem 

hade hört talas om HPV tidigare. Kunskapen i samhället om HPV och vilka infektioner 

det orsakar är begränsad. Många tjejer och killar har aldrig hört talas om viruset och att 

det orsakar cellförändringar samt att det smittar genom sexuell kontakt. Eftersom 

cellförändringar inte drabbar killar är de ofta inte medvetna om att de själva kan bli 

smittbärare och på så sätt överföra infektioner till andra. Vaccineringen av unga tjejer 

har fört cellförändringar mer på tal och fått mer uppmärksamhet på senare tid vilket är 
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bra. Idag är infektioner som är orsakade av HPV inte anmälningspliktiga i Sverige, både 

infektioner orsakade av lågrisk- som högrisk-virus. Det är lätt att bli smittad med HPV 

och många vet inte om att de bär på viruset eftersom de sällan uppvisar symtom. Det 

kan därför vara svårt att ha HPV-infektioner som anmälningspliktiga könssjukdomar 

eftersom det är svårt att kartlägga alla som bär på en pågående infektion. Det är upp till 

både män och kvinnor att vara medvetna och skydda sig för att förebygga smitta på 

bästa sätt. Det är därför viktigt för kvinnor att gå på sina cellprovskontroller när de får 

en kallelse för att undvika utveckling av cellförändringar.  

 

SLUTSATSER 

Implikationer för vårdande 

 

 Att vårda kvinnor med cellförändringar kräver kunskap och tydlighet. 

Undervisning och information är grunden för vårdandet och för att kvinnor som 

lider av cellförändringar ska kunna förstå sin situation fullt ut. På så sätt lindras 

lidande och missuppfattningar kan undvikas. 

 

 Att undersöka cellförändringar kräver utsättande och intima undersökningar och 

behandlingar. Det är betydelsefullt som vårdare att ta sig tid till samtal för att 

kunna besvara frågor och funderingar. Det är även viktigt att förbereda kvinnor 

om vad undersökningen eller behandlingen innebär och hur den ska genomföras. 

Kvinnor kan på så sätt känna en ökad delaktighet i sin vård och mer kontroll 

över sin kropp, vilket i sin tur kan leda till ett ökat välbefinnande. 

 

 Att drabbas av cellförändringar kan upplevas stigmatiserande och leda till 

känslor som skuld och skam. Kvinnor kan lägga en stor skuld på sig själva och 

känna skam för att de smittats av ett sexuellt överförbart virus. Det är därför 

viktigt som vårdare att ha förståelse, visa medkänsla och vara medveten om sina 

egna fördomar för att inte kvinnor ska känna sig utsatta och dömda.  

 

Framtida forskning 

Efter att ha gjort en fördjupning i detta ämne kan det konstateras att det behövs mer 

kvalitativ forskning kring vad kvinnor med diagnostiserade cellförändringar upplever. 

Det har dock gjorts en hel del kvantitativ forskning som beskriver hur många kvinnor 

som upplever oro, ångest och andra reaktioner. Det behövs även mer kvalitativ 

forskning om hur kvinnor egentligen upplever undersökningar och behandlingar. Inom 

detta område finns det återigen mer kvantitativ forskning. Det hade varit intressant att 

veta mer om är hur vårdpersonal upplever att vårda kvinnor med cellförändringar och 

hur dessa kvinnor bör bemötas. I framtiden kommer det bli spännande att se 

forskningsresultat på vilken effekt vaccinet har haft och hur det har påverkat 

förekomsten av cellförändringar.  
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Bilaga 1 

Databas Sökord Begränsning Antal Valda 

 

Cinahl 

Cervical smears 

AND 

Feelings 

2005- 2012 

Peer reviewed 
 

10 

 

1 
 

 

Cinahl 

Cervical 

abnormalities 

AND 

Quality of life 

 

2005- 2012 

Peer reviewed 

 

2 

 

1 

 

 

Cinahl 

Cervical smears 

AND  

Human 

papillomavirus 

AND 

Knowledge 

 

 

2005- 2012 

Peer reviewed 

 

 

38 

 

 

2 
 

 

Pubmed 

Vaginal smears 

AND 

Psychological 

 

2005 - 2012 
 

62 

 

3 

 

Pubmed 

Vaginal smears 

AND 

Experiences 

 

2005 - 2012 
 

45 

 

1 

 

 

Bilaga 2 

 Perspektiv & 

Syfte 

Metod Resultat 

Titel: Balancing 

uncertainty and 

acceptance: 

understanding Chinese 

women’s responses to 

an abnormal cervical 

smear result 

Författare: Twinn, S.  

Tidskrift: Journal of 

Clinical Nursing 

Årtal: 2006 

Patient-

perspektiv 

 

Syftet var att 

undersöka 

kinesiska 

kvinnors 

reaktioner vid 

ett provresultat 

som visar 

cellförändringar 

samt jämföra 

skillnader i 

upplevelse hos 

kvinnor med 

olika diagnoser. 

Kvalitativ studie 

 

66 kvinnor 

intervjuades mellan 

26-55 år.  

Studien är gjord i 

Hongkong, Kina. 

 

Inspelade 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

transkriberades på 

kinesiska och 

översattes till 

engelska. 

Resultatet av 

studien visar att 

kvinnor hade 

svårigheter med 

att förstå 

innebörden av 

deras 

cellförändringar. 

Känslor av rädsla 

och ovisshet 

framkom. 

Titel: Facing possible 

illness detected 

Patient-

perspektiv 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk, 

Resultatet visar 

att kvinnorna var 
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through screening—

Experiences of 

healthy women with 

pathological cervical 

smears 

Författare: 

Hounsgaard et al. 

Tidskrift: European 

Journal of Oncology 

Nursing 

Årtal: 2007 

 

Syftet var att få 

en uppfattning 

om kvinnors 

upplevelse av 

illabefinnande i 

samband med 

cellförändringar. 

hermeneutisk ansats 

inspirerad av Ricoeur 

som analyserats i tre 

steg: naiv tolkning, 

strukturerad analys 

och kritisk tolkning. 

 

Studien är gjord i 

Danmark och pågick i 

två år med 12 kvinnor 

mellan 23-59 år som 

hade cellförändringar.  

De intervjuades vid tre 

tillfällen och spelades 

in och analyserades. 

oförberedda på 

sitt provresultat 

som visade 

cellförändringar, 

eftersom de inte 

upplevt några 

symtom och var 

allmänt 

välmående. 

Frustration 

uppstod på grund 

av diagnosen och 

de upplevde oro.  

Titel: Informational 

needs and the 

experiences of women 

with abnormal 

Papanicolaou smears  

Författare: Bertram, 

C.C. & Magnussen, L.  

Tidskrift: Journal of 

the American 

Academy of Nurse 

Practitioners 

Årtal: 2008 

Patient-

perspektiv 

 

Syftet var att 

undersöka 

kvinnors 

upplevelse av 

cellförändringar 

och deras behov 

av information. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk 

ansats. 

 

Tio kvinnor 

intervjuades som hade 

cellförändringar, de 

var mellan 18-35 år. 

Studien utfördes på 

Hawaii, USA. 

Intervjuerna var 

bandinspelade och 

transkiberades. 

Analyserades enligt 

Colaizzi´s metod för 

fenomenologisk 

analys. 

Studien 

resulterade i sex 

teman:  

1) Första reaktion 

vid diagnos  

2) Att hantera ett 

stigma  

3) Söka 

information och 

stöd  

4) Diagnos och 

behandling  

5) Att förklara 

sjukdomen  

6) Normalisera  

Titel: Knowledge and 

beliefs about 

abnormal pap test 

results and HPV 

among women with 

high-risk HPV: results 

from in-depth 

interviews 

Författare: Sharpe et 

al. 

Tidskrift: Women & 

Health 

Årtal: 2005 

Patient-

perspektiv 

 

Syftet var att 

undersöka 

kvinnors 

kunskap, attityd 

och upplevelser 

av HPV i 

samband med 

cellförändringar 

och HPV-

infektioner. 

Kvalitativ studie 

 

44 kvinnor 

intervjuades och var 

mellan 18-64 år. 

Dessa kvinnor hade 

cellförändringar samt 

var HPV-positiva. 

Studien gjordes i 

South Carolina, USA. 

Intervjun bestod av 19 

frågor. Intervjuerna 

spelades in och 

översattes ordagrant.  

Resultat - 

cellförändringar:  

1) Att få cancer  

2) Behov av 

upprepade 

cellprovtagning 3) 

Behov av 

ytterligare 

behandling  

4) Mindre oro 5) 

Orsaker  

6) Sexuellt 

överförbart  

7) Koppling 

mellan HPV och 

andra 
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könssjukdomar. 

Resultat - HPV: 

1) Uppföljning. 2) 

Kopplingen 

mellan HPV och 

cancer. 

Titel: Psychological 

effects of a low-grade 

abnormal cervical 

smear test result: 

anxiety and associated 

factors  

Författare: Gray et 

al. 

Tidskrift: British 

Journal of Cancer 

Årtal: 2006 

Patient-

perspektiv 

 

Syftet med 

studien var att: 

1) Kvantifiera 

nivåer av oro, 

ångest och 

depression i 

samband med 

cellförändringar. 

2) Identifiera 

faktorer som 

ökar oro och 

ångest. 3) 

Identifiera om 

psykosociala 

faktorer 

påverkar 

cellförändringar 

hos kvinnor. 

Kvantitativ studie 

 

Kvinnorna i studien 

var 3671 och var 

mellan 20 till 59 år. 

Kvinnorna var 

rekryterade från 

TOMBOLA (Trial Of 

Management of 

Borderline and Other 

Low-grade Abnormal 

smears) i 

Storbritannien. 

Frågeformulär 

utformade enligt 

HADS, MHLCS, 

POSM.  

Resultatet visar 

att kvinnor med 

milda 

cellförändringar 

lider av lika höga 

nivåer av oro och 

ångest som 

kvinnor med 

svåra 

cellförändringar. 

Vid besked är det 

viktigt att kvinnor 

förstår betydelsen 

av sitt 

provresultat för 

att minska 

psykosocial 

stress. 

Titel: Psychological 

impact, support and 

information needs for 

women with abnormal 

Pap smear: 

comparative results of 

a questionnaire in 

three European 

countries   

Författare: 

Monsonego et al.  

Tidskrift: Women’s 

Health 

Årtal: 2011 

Patient-

perspektiv 

 

Syftet med 

studien var att 

identifiera 

patienters 

reaktion vid 

besked, hur väl 

informerad och 

stöttad de kände 

sig samt hur de 

tog emot 

informationen 

angående deras 

provresultat. 

De jämförde 

kvinnor med 

cellförändringar 

från Frankrike, 

Spanien och 

Kvantitativ studie.  

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie.  

 

Det var 1475 kvinnor 

med cellförändringar 

som deltog i studien. 

Frankrike, Spanien 

och Portugal.  

 

WACC (Women 

Against Cervical 

Cancer). Ett 

frågeformulär 

utformades med 15 

frågor och översattes 

till varje lands språk. 

Resultatet visar 

att reaktionerna 

vid besked var 

oro, ångest, panik 

och stress. 

Cellförändringarn

a hade låg till 

medel inverkan 

på det dagliga 

livet, arbetet, 

familjelivet samt 

relationer. De 

flesta i studien 

ville överlag ha 

mera information 

vid beskedet. 
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Portugal. 

Titel: ’What does it 

mean?’ Uncertainty, 

trust and 

communication 

following treatment 

for pre-cancerous 

cervical abnormalities  

Författare: Juraskova 

et al. 

Tidskrift: Psycho-

Oncology 

Årtal: 2007 

Patient-

perspektiv  

 

Syftet var att 

undersöka 

psykosociala- 

och sexuella 

faktorer hos 

kvinnor i 

samband med 

diagnostiserade 

cellförändringar 

samt deras 

upplevelser 

angående 

besked och 

behandling. 

Kvalitativ studie 

 

21 kvinnor med olika 

grader av 

cellförändringar 

intervjuades, 24-54 år. 

Studien utfördes i 

Sydney, Australien. 

Intervjuerna 

genomfördes främst 

via semistrukturerade 

telefonintervjuer och 

vissa skedde i direkt 

möte. Intervjuerna 

bandinspelades och 

transkriberades.  

Resultat visar att 

kvinnor känner 

ovisshet, saknar 

tillit och behöver 

mer information i 

samband med 

diagnos och 

behandling av 

cellförändringar. 

Titel: Women’s 

reactions to HPV 

diagnosis: insights 

from in-depth 

interviews   

Författare: Perrin et 

al. 

Tidskrift: Women & 

Health 

Årtal: 2006 

Patient-

perspektiv 

 

Syftet med 

studien var att 

identifiera 

kvinnors 

kunskap om 

HPV, 

känslomässiga 

reaktioner 

relaterat till 

diagnos samt 

hur mycket 

information 

kvinnor delar 

med sig till 

andra angående 

sin diagnos. 

Kvalitativ studie 

 

Det var 52 kvinnor 

med cellförändringar 

som intervjuades och 

dessa var 18 år och 

uppåt. Studien 

utfördes i USA. 

Intervjuerna var 

inspelade på band och 

transkriberades. 

Studien 

resulterade i tre 

teman: 1) 

Kunskap om 

HPV. 2) 

Känslomässiga 

reaktioner. 3) Hur 

mycket 

information 

kvinnor delar med 

sig om sin 

diagnos till andra. 
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