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Cervixcancer (livmoderhalscancer) är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i hela 
världen. Genom att kvinnor deltar i gynekologisk cellprovskontroll (gck) kan antalet kvinnor 
som insjuknar eller dör i cervixcancer minska och därför har screeningprogram införts i 
många länder. Det har visat sig att de kvinnor som sällan eller aldrig går på gck, är de kvinnor 
som löper störst risk att få cervixcancer. I det landsting där studien genomfördes visade det 
sig att ca tolv procent av kvinnorna i åldern 28-65 år saknade ett registrerat cellprov de 
senaste fem åren. I den aktuella doktorsavhandlingen undersöktes varför kvinnorna valt att 
avstå från att delta i gck, samt genomfördes individuella stödjande insatser till de som 
önskade att få ett prov taget.  
 
Det fanns sällan ett skäl till varför kvinnorna avstått utan skälen var flera och komplexa och 
var påverkade av kvinnornas erfarenheter tidigare i livet samt tidigare möten med hälso- och 
sjukvården. De vanligaste skälen till att kvinnorna avstått från gck var att de kände sig friska, 
kände obehag inför den gynekologiska undersökningen, kände obehag för att uppsöka 
sjukvård i allmänhet och/eller hade brist på tid.  
Kvinnorna upplevde att de kände sig friska, och så länge som kroppen inte signalerade några 
symptom behövde de inte delta i gck. Kvinnorna relaterade risken för att drabbas av 
cervixcancer till ärftlighet, och konstaterade att eftersom ingen i familjen eller i tidigare 
generationer hade haft någon form av underlivscancer var risken liten att de skulle drabbas. 
Kvinnor med negativa upplevelser i sin uppväxt eller som hade levt i destruktiva förhållande 
där de blivit illa behandlade hade fått dålig självkänsla och en negativ kroppsbild, vilket 
medförde att de inte kunde tänka sig att en främmande person skulle beröra dem. En del av 
kvinnorna hade varit med om negativa upplevelser i samband med tidigare gynekologiska 
undersökningar och de gjorde allt för att undvika att hamna i samma situation igen. Även om 
de flesta gynundersökningar de varit med om var positiva så kunde upplevelsen av en enda 
negativ undersökning göra det omöjligt för dem att delta i gck. 16.5% av kvinnorna uppgav 
att de varit utsatta för sexuella övergrepp. 
Kvinnorna uppgav att de haft det svårt att få tiden att räcka till. De prioriterade den tid de 
hade till familj och arbete och inbjudan till gck blev ett ytterligare stressmoment i deras liv. 
Det fanns ett motstånd mot hälso- och sjukvården, alltifrån en obehagskänsla till totalt 
avståndstagande.  
 
En majoritet av kvinnorna kunde tänka sig att ta ett prov om de själva fick bestämma 
villkoren för genomförandet. De främsta önskemålen var att bli försäkrade om att få ett 
vänligt bemötande. Det andra vanligaste önskemålet var att få en passande provtagningstid. 
Kvinnorna önskade kvällstider, drop-in tider, samt möjlighet att lättare kunna ändra bokade 
tider t.ex. bokning via internet. De åtgärder som genomfördes för att hjälpa kvinnorna var allt 
ifrån enkla åtgärder som att hjälpa kvinnorna att få passande tider samt undersökare som de 
kunde känna förtroende för, för andra krävdes kombinationer av insatser. De kvinnor som var 
rädda för gynekologisk undersökning eller som av andra skäl kände sig osäkra gavs möjlighet 
till upprepade samtal och möten, praktiska åtgärder genomfördes som att ordna gratis 



provtagning, provtagning på hemorten, korta väntetider mellan ”inbjudan” provtagning och 
svar, samt hjälp med transporter.  
 
Det var fler kvinnor i studiegruppen än i en kontrollgrupp som endast fått sedvanliga 
inbjudningar som hade ett registrerat cellprov uppföljningen, 29.5% kontra 18.5%. Kvinnor 
med ett registrerat cellprov vid uppföljningen var ofta yngre och hade oftare ett tidigare 
cellprov taget under den sista 10- årsperioden, än de kvinnorna som saknade ett registrerat 
cellprov. Varje extra taget cellprov var förenat med höga kostnader. 
 
 


