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Efter behandling av livmoderhalscancer  
 
Att genomgå en behandling för en svår sjukdom är för många omtumlande både fysiskt och 
psykiskt. De flesta blir chockade och rädda när de får veta att de har cancer. Det tar tid att 
komma över dessa känslor.  

När behandlingen är slut är det många som känner rädsla och oro – även om behandlingen har 
varit framgångsrik. Oron för att sjukdomen ska komma tillbaka försvinner kanske aldrig helt, 
men den kan minska med tiden.  

Att acceptera din livssituation efter behandlingen är inte alltid lätt. Det handlar om att hitta en ny 
vardag efter allt du gått igenom. Sjukdomen kan förutom att påverka din hälsa även påverka ditt 
arbete, dina relationer och din ekonomi.  

Dessa känslor kan påverka ditt välbefinnande lång tid efter att behandlingen är slut, men det 
finns hjälp att få.  

Biverkningar 

En vanlig biverkning är extrem trötthet, så kallad fatigue. Efter behandlingen kan olika aktiviteter 
kräva mer energi än tidigare, på grund av exempelvis förändrad kondition eller fatigue.  

Kanske har din kropp förändrats och det tar tid för dig att känna dig bekväm med din kropp igen. 
Även fysiska biverkningar kan påverka dina känslor. Tänk på att råd om egenvård ibland kan 
lindra.  

Sena biverkningar kan ibland uppkomma efter behandlingen. Om något besvärar dig kan du 
alltid fråga din kontaktsjuksköterska för att få råd eller hjälp.  

Sexualitet 

All cancer och cancerbehandling kan påverka den sexuella hälsan. Stress och oro i samband 
med en cancerdiagnos kan göra att din sexlust minskar eller helt försvinner en tid. Det kan 
också vara så att ditt behov av psykisk och fysisk närhet förändras. Tänk på att närhet inte 
måste vara sexuell. Försök ha en dialog med din partner för att kunna samtala om det som 
känns jobbigt. Det finns också hjälpmedel om du har exempelvis sköra slemhinnor och svårt att 
bli fuktig.     

Fertilitet 

Vissa cancerbehandlingar innebär infertilitet. Detta kan vara svårt att acceptera och innebära en 
sorg. Prata med din läkare om detta drabbat dig, för att se vilka möjligheter som kan finnas.   

Stöd och hjälp 

Det är viktigt att du talar med dina närstående och vårdpersonalen om dina tankar och 
funderingar. Det finns kuratorer att träffa om du önskar. Vänd dig till kliniken där du har 
behandlats för att boka en samtalstid. På din vårdcentral kan du få kontakt med en psykolog om 
du behöver.  

Exempel på saker du kan prova för att må bättre  

• Fysisk aktivitet kan göra att du blir piggare och mår bättre. Du kan exempelvis promenera 
eller göra något mer ansträngande.   

• Att leva hälsosamt innebär hälsovinster för dem som drabbats av en cancersjukdom. Det kan 
också ge hälsovinster efter avslutad behandling.    
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• Pröva mindfulness, meditation, yoga, massage eller qigong för att minska stress och 
obehag.   

• Ta en dag i taget.   
• Planera vardagen och håll dig till fasta rutiner.  
• Försök att hitta saker att göra som du tycker känns roliga eller meningsfulla.   
• Träffa familj och vänner du tycker om.   
• Hitta någon att prata med, till exempel genom att kontakta patientföreningar eller 

självhjälpsgrupper.   
 

 Se en film på 1177.se. Sök på: Efter cancerbehandlingen - och sen då?   
 Läs mer på eftercancern.se.
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