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Bilagor  
 
Bilaga A 
Sökstrategi 
2016-03-24 till 2016-04-12  
Fritext = ”...” 
Ämnesord = (MH/Mesh/DE) 
 
Sökstrategi Cinahl 
Söknummer Sökord Antal 

träffar 
Antal lästa 
titlar  

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal använda 
artiklar  

S1 (MH "Cervix Neoplasms")  6,961 0 0 0 0 
S2 Patients attitudes and 

experience 
14,933 0 0 0 0 

S3 Life experiences 36,026 0 0 0 0 
S4 Experienc* 189,183 0 0 0 0 
S5 Survivor* 22,164 0 0 0 0 
S6 Life experienc* 42,393 0 0 0 0 
S7 Sexual* 49,891 0 0 0 0 
S8 Treatment 403,901 0 0 0 0 
S9 (MH "Cervix Neoplasms/PF") 174 38 12 5 2 
S10 S1 AND S2 47 47 19 3 1 
S11 S1 AND S3 61 48 15 6 1 
S12 S1 AND S4 AND S5 18 18 8 1 1 
S13 S1 AND S6 70 34 10 4 1 
S14 S1 AND S4 AND S7 81 52 26 11 1 
S15 S1 AND S4 AND S8 100 54 22 3 1 



  
 

II 

Sökstrategi Psychinfo  

Söknummer Sökord Antal träffar Antal lästa titlar  Antal lästa abstrakt Antal lästa artiklar Antal använda artiklar  
S1 “Cervical cancer” 2,108 0 0 0 0 
S2 “Cervix cancer”  657 0 0 0 0 
S3 S1 OR S2 2,185 0 0 0 0 
S4 DE "Cervix" 712 0 0 0 0 
S5 “Experience” 447,587 0 0 0 0 
S6 “Experience of patients” 66,363 0 0 0 0 
S7 “Womens experiences” 50,232 0 0 0 0 
S8 “Abnormal Pap smear” 85 0 0 0 0 
S9 S4 AND S5 87 30 16 0 0 
S10 S3 AND S6 2,113 60 33 2 0 
S11 S3 AND S7 AND S8 2,110 75 44 3 0 
S12 S3 AND S5 2,117 81 56 5 1 
 

Sökstrategi Pubmed  

Söknummer Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar  

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal använda 
artiklar  

S1 "Uterine Cervical 
Neoplasms"[Mesh]      

63872 0 0 0 0 

S2 "Life Change Events"[Mesh]  20257 0 0 0 0 
S3 “cervical neoplasms” 88700 0 0 0 0 
S4 “life experience survey”  16011 0 0 0 0 
S5 S1 AND S2 22 22 11 1 0 
S6 S3 AND S4 55  45 21 0 0 
S7 S1 AND S4 45 33 12 0 0 
S8 S1 OR S3 AND S2 OR S4 16069 50 31 3 
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Bilaga B 

 
Syftet med studien är att beskriva upplevelser hos kvinnor som diagnosierats med livmoderhalscancer. 

Författare, år, 
land 

Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Ideström, M. 
Milsom, I. 
Andersson-
Ellström, A. 
Athlin, E. 
2006 
Sverige 

Cancer Nursing. 
Cervical cancer 
screening ’for 
better or worse…’ 
Women´s 
experience of 
screening. 

Syftet med denna studie var att 
undersöka kvinnors upplevelse av 
cervixscreening efter diagnosen 
livmoderhalscancer. 
 

Kvalitativ studie 
inspirerad av Grounded 
Theory. Ändamålsenligt 
urval. 

Negativa erfarenheter efter screening. 
Skrämmande för vissa kvinnor, brist på fakta 
för kvinnorna vad det innebär med 
cellförändringar och livmoderhalscancer. 
Budskapet om cancer kom oväntat. Brist på 
information om symtom och att cancer kan 
uppkomma utan symtom. Kvinnor ansåg att 
orsaken till livmoderhalscancer var 
oförklarlig. Kvinnorna betonade sin rätt att få 
korrekt information och bad om adekvat 
information som omedelbart ska ges på ett 
professionellt och medvetet sätt. 
 

Hög 
kvalitet. 

Greenwald, 
HP. McCorkle, 
R. 2007, 
USA. 

Urologic Nursing. 
Remedies and life 
changes among 
invasive cervical 
cancer survivors. 

Denna studie syftar till att rapportera 
information från kvinnor som drabbats 
av invasiv cervikal cancer. För det 
andra syftar det till att betona 
kvinnans initiativ i sitt eget 
tillfrisknande. Sådan information som 
delas mellan kvinnor med invasiv 
livmoderhalscancer, kan visa sig vara 
en källa till uppmuntran och kan 
främja framtidens drabbade kvinnor 
av livmoderhalscancer. 
 

Kvantitativ metod. 
Ändamålsenligt urval 
(funnit patienter med 
livmoderhalscancer i ett 
register). Samtycke och 
därefter telefonintervju 
utifrån olika formulär 
efter att de fått samtal 
och brev. 

87% av kvinnorna använde ett annat 
botemedel än det läkaren rekommenderat. Ex. 
örter, kosttillskott, meditation, massage. Stor 
tro på högre makter, ber bön. Mer psykiska 
behov. Positiva: mer övertygelse om högre 
makter och att kvinnorna klarar av motgångar 
bättre. 

Hög 
kvalitet 



  
 

II 

Afiyanti, Y. 
Milanti, A. 
2012, 
Indonesien. 

Nursing & Health 
sciences. Physical 
sexual and intimate 
relationship 
concern among 
Indonesian cervial 
cancer survivors: A 
phenomenological 
study. 

Denna studie syftade till att undersöka 
fysiska sexuella problem och deras 
inverkan på intima partnerrelationer 
upplevs av livmoderhalscancer 
överlevande. 

Kvalitativ metod. 
Deskriptiv 
Fenomenologisk  ansats. 
Husserl. Djupintervjuer 
med kvinnor från 
indonesien som överlevt 
livmoderhalscancer. 

Cancerbehandling gav olika fysiska problem 
pga förändrade vaginala förhållanden. 
Majoriteten av kvinnorna i studien 
rapporterade röda blodfläckar och massiva 
flytningar efter att ha samlag efter 
cancerbehandling. Dessa symtom inducerade 
rädsla och oro för dessa kvinnor och oro för 
återfall av cancer. Mindre sexlust. Hot från 
sina män pga mindre sexlust. 
 

Medelhög 
kvalitet. 

Ding, Y. Hu, 
Y. Hallberg, 
Ingalill. 2015, 
Kina. 

Cancer Nursing. 
Chinese women 
living with cervical 
cancer in the first 3 
months after 
diagnosis: a 
Qualitative study. 

Syftet med denna studie var att 
beskriva erfarenheter av kinesiska 
kvinnor med cervikal cancer i de 
första 3 månaderna efter diagnos. 

Kvalitativ studie. 
Deskriptiv 
fenomenologisk studie. 
Intervjuer även en 
uppföljande intervju för 
några deltagare. 

Hantera den känslomässigt kaos som 
orsakades av sjukdomen och dess behandling. 
Hantera diagnos/sjukdom på eget vis och i 
enlighet med kulturen. Relationen till partner 
och inget/sämre sexliv, dela information och 
stöd med andra patienter, men dölja diagnosen 
från vänner och bekanta, och återvänder till 
tidigare existens vill bli behandlad som 
vanligt men med förändrade attityder till liv. 
 

Hög 
kvalitet. 

Zeng, Y. C. 
Dingmei, L. 
Alice, Y. 
2011. Kina. 

Nursing & Health 
Sciences. Life after 
cervial cancer: 
Quality of life 
among Chinese 
women. 

Syftet med denna studie var att 
undersöka betydelsen av QOL bland 
kinesiska överlevande av cervical 
cancer och effekterna av 
livmoderhalscancer 
cancersurvivorshipen på dessa 
kvinnors livskvalitet. 

Kvalitativ studie. 
Innehållsanalys. 
Ändamålsenligt urval. 

Fysiska hälsoeffekter: förlust av aptit, dålig 
sömnkvalitet, förlust av hår, viktförändring, 
förstoppning. Påverkan på psykiskt 
välbefinnande (oro, rädsla för cancer, återfall 
för cancer). Social isolering pga förändringar i 
vardagen. Effekter på andliga välbefinnande 
(försökte hitta mening med sjukdomen pga 
lidande). Relationen med partner har 
ingen/minskad sexuell aktivitet  vaginal 
torrhet, smärta vid samlag, och min 
man också vara rädd att insjukna. 
 
 

Medelhög 
kvalitet. 



  
 

III 

So, W K, Chui 
Y. 2007, Kina. 

Journal of 
Advanced Nursing. 
Women's 
experience of 
internal radiation 
treatment for 
uterine cervical 
cancer. 

Att undersöka upplevelse från kvinnor 
som genomgår strålbehandling för 
livmoderhalscancer. 

En fenomenologisk 
strategi antogs och 
ostrukturerade 
telefonintervjuer 
genomfördes med åtta 
deltagare mellan juli 
och oktober 2004. 
Intervjuerna spelades in 
och analyseras med 
hjälp av de procedurer 
som beskrivits av 
Giorgi, 1985. 
 

Tre teman var identifierad från data: 1 
isolering mot socialt umgänge. De upplevde 
det hårt, smärtsamt och mycket obehagligt. 2 
outhärdlig symptom ångest kontra uthållighet 
och ork. De upplevde ångest och ryggsmärtor. 
3 tillväxt av erfarenheten. 

Hög 
kvalitet. 

Burns M, C J. 
2007, England. 

European Journal 
of Cancer care. 
Assessing the 
impact of late 
treatment effects in 
cervical cancer: an 
exploratory study 
of women’s 
sexuality. 

Syftet med denna uppsats var att 
undersöka kvinnors sexualitet efter 
behandling för livmoderhalscancer. 

Kvalitativ. 
Fenomenologisk design. 
Ändamålsenligt urval. 

Behandlingen har gett fysiska negativa 
effekter, samt effekter på urinblåsa och 
tarmproblem. Svårt att hålla tätt, påverkar 
vardagslivet. Svårt att upprätthålla en 
hälsosam sexuell relation. Smärta och ångest i 
samband med sexuell aktivitet. Mindre sexlust 
och sämre kroppsuppfattning. Otillräckligt 
med information inför behandlingen 
gällande  behandlingseffekter. 
 

Medelhög 
kvalitet. 

Maree, J.E., 
Mosalo, A., 
Wright, S.C.D. 
2013. 
Sydafrika. 
 

European Journal 
of Cancer Care. It 
depends on how the 
relationship was 
before you became 
ill': Black South 
African women's 
experiences of life 
partner support 
through the 

Var att undersöka erfarenheterna från 
livspartners stöd för kvinnor som fick 
behandling för livmoderhalscancer på 
ett universitetssjukhus i Tshwane, 
Sydafrika. 

En kvalitativ metod. 
Bekvämlighetsurval 
användes för att välja 
deltagare.   

Stöd till kvinnor  som behandlas mot 
livmoderhalscancer är varierande från sin 
livspartner. Några hade fullt stöd medan andra 
fick begränsat stöd och några kvinnor till och 
med övergavs. 

Medelhög 
kvalitet. 



  
 

IV 

trajectory of 
cervical cancer. 
 

McCorkle, R. 
Tang, ST. 
Greenwald, H. 
Holcombe, G. 
Lavery, M. 
2006, England. 

Health care for 
women 
international. 
Factors related to 
depressive 
symptoms among 
long-term survivors 
of cervical cancer. 

Syftet med den aktuella studien var att 
beskriva förekomsten och korrelerar 
av depressiva symtom hos kvinnor 
som överlevt cervikal cancer. 

Kvantitativ. Används 
skalor. 208 deltagande 
kvinnor. Intervjuades. 

Hög närvaro av depressiva symtom. Svår 
smärta efter strålning, diarréer. Symtom som 
stör kvinnorna att arbeta, sämre kvalitet i 
intima relationer. Visar på att flera kvinnor 
lider av depressiva symtom efter behandling 
av livmoderhalscancer.. 

Hög 
kvalitet. 
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Bilaga C 

Granskningsmall kvalitativa artiklar 

- inspirerad av SBU (2014) 

1. Syfte  Ja(1p)  Nej
(0p)  

a) Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning?  q  q
  

2. Urval  Ja 
(1p)  

Nej 
(0p)  

a) Är urvalet relevant?  q  
q
  

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  q  
q
  

c) Är kontexten tydligt beskriven?  q  q
  

d) Finns relevant etiskt resonemang?  q  
q
  

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?  q  
q
  

 

3. Datainsamling  Ja 
(1p)  Nej (0p) 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?  q  q  
b) Är datainsamlingen relevant?  q  q  
c) Råder datamättnad?  q  q  
d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 
datainsamlingen?  q  q  

Kommentarer:  
4. Analys  Ja 

(1p) Nej (0p) 

a) Är analysen tydligt beskriven?  q  q  
b) Är analysförfarandet relevant i relation till 
datainsamlingsmetoden?  q  q  

c) Råder analysmättnad?  q  q  
d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 
analysen?  q  q  

Kommentarer:  
5. Resultat  Ja 

(1p) Nej (0p)  

a) Är resultatet logiskt?  q  q  
b) Är resultatet begripligt?  q  q  



  
 

II 

c) Är resultatet tydligt beskrivet?  q  q  
d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  q  q  
e) Genereras hypotes/teori/modell?  q  q  
f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)?  q  q  
g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)?  q  q  
Kommentarer:  
 
 
Sammanlagda poäng: 
Maxpoäng: 21 
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Bilaga D 
Kvantitativ granskningsmall 
-inspirerad av Kristensson (2014) 

Syfte 
• Finns det en tydligt formulerad undersökningsfråga eller hypotes? Svar: Ja (1p) och Nej 

(0p). 
 
Metod 
Vilken kvantitativ metod användes?  
…………………………………… 
 

• Är populationen tydligt beskriven med tillhörande inklusions- och exklusionskriter? 
Svar: Ja (1p) och Nej (0p). 

• Beskrivs urvalets storlek? 
Svar: Ja (1p) och Nej (0p). 

• Är urvalet representativt? 
Svar: Ja (1p) och Nej (0p). 

• Beskrivs det var och i vilket sammanhang studien ägde rum? 
Svar: Ja (1p) och Nej (0p). 

• Finns det en tydlig beskrivning av de primära och sekundära utfallsmåtten?  
Svar: Ja (1p) och Nej (0p). 

• Finns det en tydlig beskrivning av var och hur data samlades in?  
Svar: Ja (1p) och Nej (0p). 

• Finns det en tydlig beskrivning av vilka statistiska metoder som användes?  
Svar: Ja (1p) och Nej (0p). 
 

 
Etiska överväganden 

• Har studien godkänts av en etisk kommitté? 
Svar: Ja (1p) och Nej (0p). 

• Finns det något etiskt resonemang? 
Svar: Ja (1p) och Nej (0p). 

 
Resultat 

• Finns en tydlig beskrivning av hur många av deltagarna som ingick i analysen?  
Svar: Ja (1p) och Nej (0p). 

• Finns det en tydlig beskrivning av bortfall och anledning till bortfall? Svar: Ja (1p) och 
Nej (0p). 

• Finns det en tydlig redovisning av relevanta statistiska mått för varje utfallsmått?  
Svar: Ja (1p) och Nej (0p). 

• Finns det en tydlig beskrivning av huvudfynden? 
Svar: Ja (1p) och Nej (0p). 

• Finns signifikanta skillnader? 
Svar: Ja (1p) och Nej (0p). 

 
Diskussion 



  
 

IV 

• Finns det en tydlig redovisning av och en relevant diskussion om eventuella risker för 
bias?  
Svar: Ja (1p) och Nej (0p). 

• Finns det en tydlig och relevant bedömning av resultatens generaliserbarhet?  
Svar: Ja (1p) och Nej (0p). 
 
 

Sammanlagda poängen: 
Maxpoäng: 1


