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Kvinnors upplevelser efter en hysterektomi 

 
Abstrakt 
Bakgrund: Hysterektomi är ett operativt ingrepp där livmodern avlägsnas. Indikationen 
kan vara en tumör, framfall eller proliferation och det är världens näst mest 
förekommande gynekologiska operation. 
Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser efter en hysterektomi. 
Metod: Genom systematisk litteraturstudie valdes åtta vetenskapliga artiklar ut. 
Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Innehållsanalys 
användes som analysmetod. Artiklarna inkluderade kvinnor som genomgått en 
hysterektomi för minst en månad sedan och som längst för tre år sedan.  
Resultat: Tre teman påträffades vilka var sexuella upplevelser, symtomatiska 
upplevelser samt kognitiva och emotionella upplevelser. Kvinnors sexuella upplevelser 
påverkades efter hysterektomin. De upplevde även olika symtom efter ingreppet som 
exempelvis ångest och smärta. Yngre kvinnor förknippade livmodern med kvinnlighet i 
högre utsträckning än äldre kvinnor.  
Slutsats: Hysterektomin hade en inverkan på kvinnors sexualliv, kvinnlighet, fertilitet, 
smärta, välbefinnandet samt den sociala funktionen. 
 
Nyckelord 
Upplevelser, hysterektomi, kvinnor, livsvärldsperspektiv, litteraturstudie. 
 
Tack 
Vi är tacksamma för god vägledning och stöttning som Yvonne Utegård givit oss.  
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Women’s experience after a hysterectomy  
 
Abstract 
Background: Hysterectomy is an operative procedure in which the uterus is removed. 
The indication can be a tumor, prolapse or proliferation and it’s the world’s second most 
common gynecological operation. 
Aim: To describe women’s experiences after a hysterectomy.  
Method: Through a systematic literature study, eight scientific articles were selected. 
Searches were made in the databases Cinahl, PubMed and PsycINFO. A content 
analysis was used to analyze data. The articles included women who have undergone 
hysterectomy at least one month ago and no more than three years ago.  
Results: Three themes were found which were sexual experiences, symptomatic 
experiences and  cognitive and emotional experiences. The sexual experiences of 
women were affected by the hysterecomy. They also experienced different symptoms 
after the procedure, such as anxiety and pain. Younger women associated the uterus 
with femaleness to a greater extent than older women. 
Conclusion: The hysterectomy had an impact in women’s sexual life, femaleness, 
fertility, pain, well-being and social function. 
 
Keywords 
Experiences, hysterectomy, women, life-world perspective, literature study. 
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1 Inledning 
Hysterektomi är världens näst mest förekommande kirurgiska ingrepp (Murphy, 

Phillips, Hall & Brooks, 2011). I Sverige genomgår var tionde kvinna någon form av 

hysterektomi (Flam & Lundberg, 2007; Mårdh, 2013). Intresset för ämnesområdet 

väcktes under utlandsstudier i Kina där vi fick bevittna en operation där en kvinna 

avlägsnade livmodern med anledning av en tumör. Det var ett ingrepp som vi ville få 

mer kunskap om och frågor cirkulerade kring hur denna patientgrupp upplever tiden 

efter ingreppet. Eftersom det är en vanligt förekommande gynekologisk operation anser 

vi att information bör spridas gällande patientgruppens upplevelser en tid efter 

ingreppet. 

 

2 Bakgrund 
2.1 Livmoder 
Livmodern är ett åtta centimeter stort päronformat organ som räknas till kvinnans inre 

könsorgan. Spända trådar av fibrös vävnad håller livmodern på sin placering i det lilla 

bäckenet (Sand, 2007). Organet består till största del av glatt muskulatur och 

cylinderepitel på insidan samt är öppet ner mot slidan och upp mot respektive äggledare 

(Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). Livmodern beskrivs som ett 

muskulärt hålorgan som är indelat i övre och nedre delen. Livmoderhålan och 

livmoderslemhinnan är de vävnader som används för provtagningar och spiralinsättning 

sker genom livmoderhalsen. För att göra undersökningar av livmodern kan vaginalt 

ultraljud användas. Ultraljudet kan kombineras med hysteroskopi, vilket ger en klinisk 

bild av livmoderns kvalitet med hjälp av en kamera. Hysteroskopi sker polikliniskt och 

kräver i regel ingen anestesi (Janson & Landgren, 2015). 

 

2.2 Hysterektomi 
Hysterektomi betyder att livmodern avlägsnas. Antingen sker en total hysterektomi, 

vilket innebär att hela livmoderkroppen och livmodertappen tas bort, eller en subtotal 

hysterektomi då livmodertappen lämnas kvar (Borgfeldt, et al., 2010). Mest 

förekommande är att äldre kvinnor genomgår operationen. Anledningen till 

hysterektomi kan vara cancer eller risken för återfall av en östrogenbehandlad tumör 

(Mårdh, 2013). Andra indikationer till hysterektomi är framfall, kraftiga blödningar och 
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smärtor som exempelvis kan vara kopplat till myom (ibid.), menorrhagia eller 

proliferation (Nykanen, Suominen & Nikkonen, 2011).  

 

Det finns olika metoder att utföra en hysterektomi; abdominell, vaginal och 

laparoskopisk hysterektomi. Abdominell hysterektomi sker genom ett snitt i buken, 

vaginal  utförs genom vaginan, laparoskopisk genom titthålskirurgi och de sker 

vanligtvis under narkos (Flam & Lundberg, 2007). Laparoskopi jämfört med en öppen 

bukoperation minskar risken för komplikationer så som blodförlust, ger kortare 

vårdtider, mindre ärrbildning samt snabbare återhämtningstid efter operationen. 

Utvecklingen av laparoskopiska instrument och kirurgiska tekniker har gjort 

operationen mer effektiv och säker (Wang, Li, Li, Gao, Lu, Zhao & Zhou, 2016). I 

Sverige är laparoskopiassisterad vaginal hysterektomi och total laparoskopisk 

hysterektomi de två mest förekommande metoderna med bäst evidens (Janson & 

Landgren, 2015).  

 

2.3 Behov av information 
Kvinnor upplever att hysterektomin får stor betydelse eftersom det påverkar det dagliga 

livet (Nykanen, et al., 2011). Många kvinnor upplever att de inte får tillräckligt med 

information kring operationens tillvägagångssätt innan de genomgår operationen. 

Informationen brister också gällande orsaken till varför de behöver genomgå 

operationen (Askew, 2009). Kvinnor som ska genomgå en hysterektomi känner innan 

operationen behov av information kopplat till rädsla för att ångra sig och i efterhand 

uppleva att de begått ett misstag (Wu, Lee, Yeh & Che, 2014). Många kvinnor söker 

information via internet men det viktigaste stödet är positivt stöd från 

familjemedlemmar, vilket är en tillgång och ger kvinnorna känslomässigt stöd (ibid.).  

 

2.4 Sjuksköterskans roll 
Kvinnor upplever att de inte får tillräckligt med stöd från vårdpersonal. Det är därför 

viktigt att öka sjuksköterskors kunskaper för att kunna påverka och stödja patienten i 

hennes upplevelser (Nykanen, et al., 2011). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) 

ska sjuksköterskan arbeta evidensbaserat för att patienten ska få tillgång till en god och 

säker vård. Katz (2003) menar att många sjuksköterskor undviker att ge information och 

råd om sexualitet eftersom de anser sig ha brist på kunskap och att det är ett genant 

ämne att prata om. En annan orsak att sjuksköterskan undviker att samtala om sexualitet 
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beror på att det upplevs kunna hota patientens integritet eftersom det anses vara ett 

intimt ämne. Det kan för sjuksköterskan upplevas som en barriär att prata om sexualitet. 

För att övervinna detta hinder behöver frågor kring sexualitet normaliseras inom vården 

genom att inkludera ämnet vid vårdbedömningar (ibid.). 

 

2.5 Livsvärld som teoretisk referensram 
Kvinnor som genomgått en hysterektomi erhåller sina individuella upplevelser utifrån 

hur de uppfattar sin omgivning. Livsvärldsteorin omfattar kvinnornas upplevelser vilket 

ligger till grund för vald teoretisk referensram. Ekebergh (2015a) menar att människor 

hela tiden upplever olika fenomen under sitt liv. Livsvärlden är en värld byggd på 

upplevelser och utifrån en människas personliga upplevelser formas den (ibid.). En 

persons livsvärld innebär hur en individ upplever sig själv, andra och allt annat som 

existerar. Den är unik eftersom livsvärlden definieras av individen själv (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Varje kvinna som genomgått en hysterektomi har upplevt olika 

fenomen vilket skapar hennes unika livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

olika fenomen som existerar upplevs olika beroende på vem det är som uppfattar 

situationen. Utmärkande för livsvärlden är temporalitet (tid) samt spatialitet (rum). 

Livsvärlden påverkas av tidigare upplevelser samt vad som kommer hända i framtiden. 

Nutid ligger i samspel med dåtid och framtid, med livsvärlden som en fast medelpunkt. 

Med existentiellt och fenomenologiskt perspektiv beskrivs livsvärlden som en levd 

kropp fylld med minnen och upplevelser som skapar mening. Varje individ är sin kropp 

med sina egna känslor och tankar som upplevs fysiskt, psykiskt, andligt och 

existentiellt. Dessutom kan en person ha tankar kring vad som händer framåt i tiden. Är 

detta kopplat till negativa känslor kan det leda till att livsvärlden påverkas och 

välbefinnandet minskar (ibid.). Livsvärlden påverkar människans sätt att ta till sig 

kunskap och hur han eller hon upplever den. Det innebär att livsvärlden påverkar 

människans lärande, hur det sker subjektivt (Ekebergh, 2015b).  

 

3 Problemformulering 
Hysterektomi är en vanligt förekommande operation där delar eller hela livmodern 

avlägsnas. Indikationen är vanligtvis sjukdomsrelaterad. De som genomgått en 

hysterektomi har individuella upplevelser av operationen vilket kan påverka deras unika 

livsvärld och det dagliga livet. Kvinnor upplever även brist på information i samband 

med operationen. Sjuksköterskor har svårt att prata om sexrelaterade problem eftersom 
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de anser sig ha brist på kunskap inom området och risk att hota patientens integritet. 

Litteraturstudien ska beskriva kvinnans upplevelser av hur en hysterektomi påverkar 

henne. För att som framtida sjuksköterskor ge ett ökat stöd och få större förståelse, vill 

vi ur ett livsvärldsperspektiv bidra med kunskap och information för denna 

patientgrupp. 

 

4 Syfte 
Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser efter en hysterektomi. 

 

5 Metod 
För att kunna ge svar på problemet lade syftet grunden för datainsamlingen. En 

systematisk litteraturstudie valdes som metod vilket innebär en sammanställning av 

befintlig forskning som ger en överblick över ett specifikt problemområde (Friberg, 

2012). Metoden valdes eftersom sammanställningen kan användas i praktiken och bidra 

med nya riktlinjer för sjuksköterskor (Kristensson, 2014). Innehållsanalys användes som 

analysmetod, vilket Forsberg och Wengström (2016) menar är en metod där insamlad 

data på ett systematiskt sätt klassificeras för att identifiera mönster som beskriver ett 

visst fenomen.  

 

5.1 Inklusionskriterier och avgränsingar 
Enligt Östlundh (2012) kan en provsökning genomföras för att testa olika sökord och 

kombinationer, för att få en överblick av hur mycket forskning som finns tillgänglig 

samt om sökningen är relevant i relation till syftet. Även för- och nackdelar med 

avgränsningar kontrollerades genom en provsökning för att undersöka hur en 

avgränsning gällande kvinnornas ålder och tid efter hysterektomin skulle ge möjlighet 

att svara på syftet. Slutligen valdes att inkludera kvinnor över 18 år. Kvinnorna skulle 

inte längre befinna sig på sjukhus, samt ha genomgått operationen för maximalt fem år 

sedan eftersom forskningen ska vara aktuell enligt Forsberg och Wengström (2016). 

 

Efter provsökningen valdes att endast inkludera artiklar publicerade mellan 2012 och 

2017. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, de språken vi behärskar. 

Ytterligare inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara peer reviewed, vilket innebär 

att artiklarna har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Det var inte möjligt att 

kontrollera peer reviewed direkt i PubMeds databas vilket istället kontrollerades i 
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Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory, 2015). Östlundh (2012) menar dock att peer 

reviewed inte innebär att artikeln är vetenskaplig. Det finns andra sätt att kontrollera 

detta genom att exempelvis ifrågasätta kvaliteten på studien (ibid.), vilket gjordes 

genom kvalitetsgranskning. 

 

5.2 Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes med Östlundh (2012) som referens. Ämnesområdet 

ligger till grund för val av databaser. Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO är 

inriktade mot omvårdnad och användes därför för att samla in data. Inledningsvis 

gjordes en provsökning i samtliga databaser för att fastställa sökord och avgränsningar 

för att generera artiklar som svarade mot inklusionskriterierna. För att hitta sökord 

kopplade till upplevelser nyttjades handledning av bibliotekarie på Linnéuniversitetes 

bibliotek, samt andra litteraturstudier på grundnivå med syfte som innehöll upplevelser. 

Olika sökord testades för att se vad som gav relevanta artiklar. Sökorden (fritext) för 

upplevelser blev slutligen experience, perspective, view, perception och attitude. 

Ämnesordet (headings) för sökningen blev hysterectomy. Eftersom litteraturstudien är 

systematisk användes samma sökstrategi i samtliga databaser med ett undantag i 

PubMed. Samma sökning genomfördes till en början i PubMed, men resultatet bestod 

till största del av andra perspektiv. I de andra databaserna uteslöts andra perspektiv 

manuellt, men i PubMed var det mer omfattnade och behövde avgränsas ytterligare. Det 

är en bred databas inriktad mot medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & 

Wengström, 2016). För att underlätta sökningen och få fram artiklar som svarade an på 

syftet lades “psychology” till som subheading. Många dubbletter återfanns i Cinahl och 

PsycINFO, vilket gav ett resultat med samma artiklar som tidigare hittats under 

provsökningen. Därför valdes att behålla “psychology” i PubMed. Östlundh (2012) 

menar att mer specifika termer kan användas då sökningen blir för bred. Trunkering 

med hjälp av en asterisk (*) användes för att få flera grammatiska kombinationer av ett 

ord. Boolesk söklogik med orden ”OR” och ”AND” användes för att bestämma hur 

sökorden skulle förhålla sig till varandra. Östlundh (2012) skriver att avgränsningar kan 

användas för att sökningen ska visa ett resultat som svarar på syftet, samt underlätta 

sökningen och spara tid. Detta nyttjades gällande publiceringsdatum, språk samt peer 

reviewed. Den slutgiltiga systematiska sökningen genomfördes mellan 2017-03-30 och 

2017-04-07 (bilaga 1). En kompletterande manuell sökning gjordes för att inte missa 
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relevant data. Referenslistor från de valda artiklarna samt litteraturstudier med liknande 

syfte granskades. Det var enbart redan utvalda artiklar som återfanns. 

 

5.3 Urval 
Eftersom sökningarna gav ett resultat med relativt få träffar, valdes att samtliga titlar 

och abstrakt (125 stycken) skulle läsas för att minska risken för att inte utesluta någon 

passande artikel. Det var 16 artiklar som lästes i fulltext. Det var sex artiklar som inte 

stämde överens med syftet eller inklusionskriterierna. Ytterligare två artiklar (Desai, 

2016; Elmir, 2014) hade deltagare som genomgått hysterektomin för upp till tio 

respektive 28 år sedan. Det gick inte utläsa vilka av kvinnorna som befann sig inom vår 

tidsram och därför exkluderades artiklarna. Kvinnorna var som yngst 18 år och hade 

genomgått en hysterektomi av olika anledningar, bland annat cancer, endometrios och 

prolaps.  Urvalet innehöll åtta artiklar varav tre med kvalitativ ansats och fem med 

kvantitativ ansats. Informanterna och respondenterna befann sig i olika kontext när de 

deltog i studien, både geografiskt och miljömässigt. Kvinnorna hade genomgått en 

hysterektomi för minst en månad och högst tre år sedan.  

 

5.4 Kvalitetsgranskning 
Friberg (2012) menar att artiklarna ska kvalitetsgranskas för att avgöra om de ska 

inkluderas eller inte. För att kvalitetsgranska användes Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Två mallar användes till granskningen (bilaga 2 & 3), en anpassad för 

kvalitativ ansats och en för kvantitativ ansats. Vi valde att modifiera mallarna genom att 

exkludera “Patienter med lungcancerdiagnos”. Det överensstämde inte med syftet och 

därför räknades inte de poängen med i resultatet. Åtta artiklar kvalitetsgranskades där 

varje artikel fick sina unika poäng vilket var förenligt med en särskild kvalitetsgrad (låg, 

medel eller hög) (Carlsson & Eiman, 2003). Låg grad var förenligt med < 60 %, medel 

70-80 % och hög >80 % av total poängen. Artiklarna granskades individuellt där sedan 

resultatet av granskningen jämfördes, vilket Forsberg och Wengström (2016) menar är 

en tillämpning av triangulering. För de artiklar som inte bedömdes på samma nivå 

skiljde enstaka poäng. För att fastställa nivå granskades artikeln gemensamt för att 

diskutera tillgångar och brister i artikeln för att se skillnader i kvalitetsgranskningen. På 

så sätt framkom slutgiltig konsensus. Forsberg och Wengström (2016) menar att artiklar 

med låg kvalitet inte bör inkluderas eftersom trovärdigheten inte är tillräckligt hög. 

Övervägande del, sju artiklar, fick en hög kvalitetsbedömning eftersom de hade en 
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genomgående hög kvalité, en röd tråd och var lätta att följa. Den återstående artikeln 

bedömdes hålla en kvalitet på medelnivå i kvalitetsbedömningen eftersom den inte hade 

ett tydligt syfte och var svårare att följa. Samtliga kvalitetsgranskade artiklar användes 

vidare i analysprocessen. 

 

5.5 Dataanalys 
Forsberg och Wengströms (2016) beskrivning av innehållsanalys användes för att 

analysera insamlad data Innehållsanalys innebär att gå från en helhet till delar, för att 

skapa en ny helhet som utgör studiens resultat (ibid.) De åtta artiklar som inkluderades 

lästes flera gånger för att skapa en förståelse kring vad de handlade om. Artiklarnas 

resultat analyserades inledningsvis individuellt för att minska risken att något resultat 

skulle missas. Fortsättningsvis gjordes analysprocessen gemensamt. Delar av resultaten 

som svarade an på syftet identifierades till utsagor. Det var endast en av de kvantitativa 

artiklarna (Plotti, Nelaj, Sansone, Antonelli, Altavilla, Angioli & Panici, 2012) som inte 

hade ett beskrivande resultat i text som motsvarade tabellen och fick istället 

sammanfattas utifrån tabellen. Samtliga utsagor sammanställdes sedan i en tabell. Varje 

utsaga fick en unik kod. Koderna jämfördes med varandra och liknande koder bildade 

en kategori. Forsberg och Wengström (2016) menar att flera kategorier skapar ett 

mönster av likheter och olikheter som kan sammanfattas i ett tema. I litteraturstudien 

framkom elva kategorier som slutligen sammanfattades i tre teman.  

 

5.5.1 Exempel från innehållsanalys 

Utsagor Koder Kategori Tema 

“... as 75% enjoyed their 
sexual life much better than 
before.” 

Kvinnors sexliv 
förbättrades 

Sexualliv Sexuella 
upplevelser 

“... women in both groups also 
reported a significant reduction 
in symptoms of depressed 
mood.” 

Kvinnor upplevde 
minskad nedstämdhet. 

Nedstämdhet Symtomatiska 
upplevelser 

“of not having one's uterus 
intact demonstrates how 
deeply disrupted some 
women's sense of self...” 

Avlägsnande av 
livmodern påverkade 
kvinnors självkänsla 
negativt 

Tankemönster Kognitiva och 
emotionella 
upplevelser 
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6 Forskningsetiska överväganden 
Innan en systematisk litteraturstudie genomförs menar Forsberg och Wengström (2016) 

att etiska överväganden bör övervägas. Det innebär att fusk och ohederligheter, som till 

exempel stöld eller plagiat av data, metoder utan angiven källa eller annan förvrängning 

inte får förekomma i forskningsprocessen (ibid.). Samtliga artiklar innehåller etiska 

överväganden, antingen i löpande text eller med hänvisning till en etisk kommité. Inga 

artiklar har valts bort utifrån egna preferenser, utan alla artiklar som uppnått 

inklusionskriterierna samt svarat på syftet användes. Eftersom vi inte hade mycket 

kunskap och erfarenheter om ämnet underlättade det åsidosättandet av förförståelsen, 

vilket Forsberg och Wengström (2016) menar gör att beskrivningen av ett fenomen blir 

opartiskt. Vårt resultat har beskrivits som det visat sig i de studier som ingår i 

datainsamlingen, utan egna reflektioner. Eftersom det dels sker en översättning från 

engelska till svenska samt den nya helheten är beskriven med egna ord, kan därför 

innehållet blivit påverkat. Detta har vi varit medvetna om under analysen med 

ambitionen att inte förvränga något resultat från artiklarna. Eftersom engelska inte är 

vårt modersmål lästes artiklarna flera gånger med hjälp av ordlexikon vid tveksamhet.  

 

7 Resultat 
Resultatet består av tre teman, Sexuella upplevelser, Symtomatiska upplevelser samt 

Kognitiva och emotionella upplevelser. Varje tema innehåller ett antal kategorier som 

visar på skillnader och likheter. Samtliga artiklar finns redovisade i artikelmatrisen 

(bilaga 4). 

 

7.1 Sexuella upplevelser 
Kvinnors sexuella upplevelser efter hysterektomin varierade. Sex veckor efter 

operationen hade kvinnorna återgått till sitt sexliv (Fram, Saleh & Sumrein, 2013). 

Vissa upplevde att hysterektomin gav förbättring i sexuallivet och i samlivet med sin 

partner (Aparecida Barbosa Merighi, Moura de Oliveira, Pinto de Jesus, Akiko Komura 

Hoga & Garofalo de Oliveira Pedroso, 2012; Fram, et al., 2013) genom att partnern 

upplevdes vara mer kärleksfull. Kvinnorna upplevde även att deras partner var mer 

närvarande och lade fokus på dem (Aparecida Barbosa Merighi, et al., 2012). Den 

förbättrade relationen till sin partner gjorde att den sexuella funktionen och prestationen 

ökade. Förbättringen av den sexuella funktionen berodde också på att kvinnorna efter 

operationen kände sig friska och vågade ha samlag utan rädsla, vilket de kände innan 
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operationen. Förbättring av den sexuella funktionen gjorde att de kunde njuta mer under 

sex och vissa kvinnor blev mer sexuellt aktiva (Fram, et al., 2013). Det fanns dock 

kvinnor som inte upplevde fullständig njutning under samlag och de kunde inte längre 

uppskatta det på samma sätt som tidigare (Plotti, Nelaj, Sansone, Antonelli, Altavilla, 

Angioli & Panici, 2012). Vissa kvinnor upplevde att den sexuella aktiviteten minskade 

(Brotto, et al., 2013; Plotti, et al., 2012) och vissa upplevde att deras partner inte ville ha 

lika mycket sex som innan operationen, vilket de trodde berodde på att partnern var 

rädd eller hade tappat intresset eftersom kvinnan inte längre kunde få barn (Solbrække 

& Bondevik, 2015). Vissa kvinnor upplevde ångest och oro relaterat till sex vilket 

påverkade den sexuella aktiviteten negativt (Brotto, et al., 2013; Plotti, et al., 2012) och 

sexuallivet försämrades (Fram, et al., 2013). Andra kvinnor upplevde däremot att 

sexuallivet var oförändrat och inte hade påverkats i någon riktning efter hysterektomin 

(Aparecida Barbosa Merighi, et al., 2012; Fram, et al., 2013).  

 

7.2 Symtomatiska upplevelser 
Vissa kvinnor upplevde symtom efter operationen. De beskrev exempelvis efter 

operaitonen att slemhinnan i underlivet kändes torr, kort och tajt under samlaget medan 

andra kvinnor inte beskrev några av dessa besvär (Plotti, et al., 2012). Andra symtom 

var sårinfektion, urinretention, smärta och onormala blödningar från underlivet (Fram, 

et al., 2012; Plotti, et al., 2012) samt svullnad i benen och menopausliknande symtom 

som värmevallningar eller svettningar (Plotti, et al., 2012). Kvinnor upplevde 

nedstämdhet och ångest, men upplevde att det minskade allt efter som tiden gick 

(Brotto, et al., 2013). Däremot upplevde de kvinnor som hade ihållande eller daglig 

smärta efter operationen mer ångest och depressiva symtom (Pinto, McIntyre, Nogueira-

Silva, Almeida & Vera Araujo-Soares, 2012). Kvinnor som innan ingreppet hade 

ångest, emotionell instabilitet och rädsla för smärta upplevde i högre utsträckning 

ihållande smärta efter operationen. Det var främst yngre kvinnor som upplevde 

ihållande postoperativ smärta (Pinto, et al., 2012). Kvinnor upplevde dock att smärtan 

minskade över tid (Brotto, et al., 2013; Fram, et al., 2013). Däremot upplevde vissa 

fortfarande smärta fyra månader efter operationen och av dessa kvinnor upplevde flera 

smärta dagligen (Pinto, et. al., 2012). Kvinnorna upplevde att fokus låg på det fysiska 

tillfrisknandet under sjukhusvistelsen (la Cruz, et. al., 2013) men först efter att 

nervositeten kring händelsen släppt förbättrades den fysiska hälsan (Brotto, et. al., 2013; 
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la Cruz, et. al., 2013). I takt med att tiden passerade upplevdes även att emotionellt 

välbefinnande och energinivån ökade (Brotto, et. al., 2013). 

 

7.3 Kognitiva och emotionella upplevelser 
Kvinnor som var yngre och premenopausala förknippade mer negativa tankar kring 

hysterektomi jämfört med vad postmenopausala kvinnor gjorde (Marván, Catillo-López, 

Ehrenszweig & Palacios, 2012). Äldre kvinnor som hade barn upplevde att livmodern 

särskiljdes från fertiliteten, eftersom de inte längre ville skaffa fler barn och därför inte 

hade nytta av att vara fertila. Kvinnligheten blev påverkad i en positiv riktning eftersom 

välbefinnandet ökade efter operationen (Solbrække & Bondevik, 2015). Å andra sidan 

upplevde vissa kvinnor att hysterektomin medförde att de kände sig mindre kvinnliga 

(Plotti, et al., 2012; Solbrække & Bondevik, 2015). Främst yngre kvinnor upplevde att 

det fanns en stark koppling mellan livmodern och fertilitet, vilket påverkade deras 

kvinnlighet i en negativ riktning (Aparecida Barbosa Merighi, et al., 2012; Solbrække & 

Bondevik, 2015). Vissa upplevde även att ingen kunde förstå deras sorg över att inte 

längre vara fertila (la Cruz, Coulter, O'Rourke, Amina Alio, Daley & Mahan, 2013; 

Solbrække & Bondevik, 2015). Yngre kvinnor upplevde även tvivel kring meningen 

med livet och känslan av kvinnlighet minskade eftersom de inte längre hade möjlighet 

att skaffa barn (Solbrække & Bondevik, 2015). Däremot upplevde kvinnor att 

kvinnlighet och fertilitet inte var kopplat till upplevelsen av att ha samlag (Aparecida 

Barbosa Merighi, et al., 2012). Andra kvinnor upplevde en sämre självkänsla (Plotti, et 

al., 2012; Solbrække & Bondevik, 2015) och utsatthet i samband med sjukdom och 

nedsatt fertilitet. Utsattheten var kopplad till skuldkänslor över att inte längre kunna få 

biologiska barn med sin partner (Solbrække & Bondevik, 2015).  

 

Vissa kvinnor upplevde sig mindre attraktiva och var missnöjda med sin kropp, medan 

andra inte upplevde att kroppsuppfattningen påverkades (Plotti, et al., 2012). Unga 

kvinnor som genomgått en akut hysterektomi upplevde en emotionell påverkan och 

behov av att fylla i minnesluckor från händelsen (la Cruz, et al., 2013). Det emotionella 

välbefinnandet och den sociala funktionen förbättrades över tid efter operationen 

(Brotto, et. al., 2013). Kvinnor upplevde välmående eftersom oron över det patologiska 

tillståndet upphörde (Aparecida Barbosa Merighi, et al., 2012). Däremot upplevde 

kvinnor en emotionell påverkan när de återkommit till hemmet och vardagen som de 

tyckte var problematisk. De upplevde att de inte fick emotionellt stöd i samband med 
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hemkomsten, vilket de uttryckte var behövligt. Å andra sidan upplevde andra kvinnor 

att de fick stöd med sin emotionella problematik. Kvinnor som genomgått en traumatisk 

upplevelse, en akut hysterektomi, upplevde ångest i samband med att de blev påminda 

om händelsen (la Cruz, et al., 2013). Känsla av ofullständighet, sorg och irritation var 

förekommande  (Marván, et al., 2012). När kvinnorna däremot hade återhämtat sig efter 

operationen upplevdes att den emotionella hälsan förbättrades (Brotto, et al., 2013; la 

Cruz, et al., 2013). Kvinnor upplevde att operationen medförde att de blev mer måna om 

relationen till sin partner samt om sig själva, både fysiskt och mentalt (Aparecida 

Barbosa Merighi, et al., 2012).  

 

Ur ett helhetsperspektiv upplevde kvinnor hysterektomin som något positivt. Efter att ha 

genomgått operationen upplevde kvinnorna att de blev påminda om vikten av en god 

livskvalitet (Aparecida Barbosa Merighi, et al., 2012) och upplevde att den ökade 

genom att sjukdomens följder upphörde (Solbrække & Bondevik, 2015). De upplevde 

att operationen var behövlig samt tyckte sig se en förbättring i både privatliv och 

arbetsliv. Motivationen till att arbeta och leva hälsosamt ökade, de upplevde mer glädje 

samt hade lättare att omfamna och njuta av livet (Aparecida Barbosa Merighi, et al., 

2012). Operationen bidrog till ett lugn och välbehag (Marván, et al., 2012; Aparecida 

Barbosa Merighi, et al., 2012), vissa tyckte sig även uppleva perfektion (Aparecida 

Barbosa Merighi, et al., 2012).  

 

8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion 
Graneheim och Lundman (2004) beskriver att forskningsresultat bör vara 

trovärdiga.  För att öka tillförlitligheten inom kvalitativ forskning används begreppen 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Metoddiskussionen diskuterar dessa begrepp 

utifrån genomförandet av denna litteraturstudie.  

 

Det finns flera metoder att tillgå för att besvara ett syfte. En empirisk studie hade 

exempelvis kunnat användas som metod. Det innebär att forskaren utgår från 

verkligheten för att undersöka ett fenomen, vilket kan göras genom intervjuer (Priebe & 

Landström, 2012). Genom intervjuer menar Forsberg och Wengström (2016) att 

deltagarna har möjlighet att uttrycka sina upplevelser och utveckla sina tankegångar. 

Även intervjuer hade kunnat ge svar på syftet, men eftersom vår litteraturstudie 
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innehåller artiklar med både kvalitativ och kvantitativ data ger det en ökad bredd och 

trovärdighet, vilket Forsberg och Wengström (2016) menar är en tillämpning av 

metodtriangulering. Friberg (2012) menar även att litteraturstudie är att föredra på 

grundnivå. En metaanalys av kvantitativ data hade kunnat göras, vilket Forsberg och 

Wengström (2016) menar möjliggör analys av ett större material. Det kräver däremot 

särskilda kunskaper samt statistiska beräkningar (ibid.), vilket ansågs vara för 

omfattande.  

 

8.1.1 Inklusionskriterier och avgränsningar 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) gör en tidsmässig avgränsning att resultatet blir 

aktuellt, samtidigt som det begränsar omfattningen av sökresultatet. Graneheim och 

Lundman (2004) menar även att aktuell forskning bidrar till ökad pålitlighet. 

Inklusionskriteriet gällande tidsperiod efter ingreppet kan ha medfört påverkan på 

resultatet. Det finns en möjlighet att kvinnor som genomgått operationen för en längre 

tid sedan skiljer sig upplevelsemässigt. Om syftet hade varit att jämföra upplevelser 

under en längre tid efter ingreppet, hade det varit intressant att undersöka likheter och 

skillnader. 

 

För att öka överförbarheten till närliggande kontext övervägdes en avgränsning till 

Sverige och närliggande länder. Genom provsökningen kontrollerades om det fanns en 

möjlighet till detta vilket visade sig vara problematiskt eftersom det fanns begränsat 

med forskning. Vi ville inte heller utesluta artiklar geografiskt eftersom någon märkbar 

skillnad beroende på vart studien utförts inte kunde ses. Om det hade framkommit 

geografiska skillnader hade även dessa varit intressanta att jämföra.  

 

8.1.2 Datainsamling 
De databaser som använts riktar sig mot hälso- och vårdvetenskap samt medicinsk 

vetenskap (Backman, 2008), vilket ansågs omfatta det aktuella ämnet. Sökning i 

ytterligare databaser hade kunnat genomföras för att minska risken att artiklar som 

svarade på syftet hade uteslutits som kunnat påverka resultatet. Sökningarna gjordes 

upprepade gånger och vid flera tillfällen för att inga artiklar skulle utelämnas. Genom 

att utföra datainsamlingen vid flera tidpunkter, menar Forsberg och Wengström (2016) 

att datatriangulering tillämpats som är en styrka för studien. 
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Olika sökord testades i databaserna för att generera artiklar innehållande upplevelser 

och för att se vilka begrepp som visade relevant resultat. För att inte utesluta någon 

artikel valdes flera synonymer i fritext och med trunkering, samt “OR” mellan orden för 

att få flera kombinationer av orden. På så sätt omfattade sökningen olika typer av 

upplevelser. Det bidrog till en minskad risk att artiklar med olika upplevelser som 

svarade på syftet ska ha missats. I PubMed hade även andra subheadings kunnat 

kombineras för att minska risken att missa relevant data. Eftersom många dubbletter 

från tidigare sökningar återfanns gjordes valet att enbart använda “psychology” som 

subheading. Östlundh (2012) menar att ämnesordet kan justeras för att generera 

relevanta artiklar. 

 

8.1.3 Kvalitetsgranskning 
Triangulering menar Forsberg och Wengström (2016) är när flera forskare involveras i 

samma studie. Eftersom kvalitetsgranskningen genomfördes individuellt minskade 

risken för en felaktig granskning, vilket anses vara en styrka och ökar trovärdigheten. 

Av de artiklar där kvalitetsnivån skiljde sig, jämfördes likheter och skillnader av 

granskningen för att komma fram till konsensus. Forsberg och Wengström (2016) 

menar att artiklar av låg kvalitet ska exkluderas, vilket styrker litteraturstudien eftersom 

samtliga artiklar var av medel respektive hög kvalitet. 

 

8.1.4 Analys 
Genom att genomföra hela analysprocessen individuellt hade även koder, kategorier och 

huvudkategorier kunnat jämföras för att leda fram till konsensus för att öka 

trovärdigheten. Fördelen med att göra analysen gemensamt är att diskussion fanns under 

analysens gång och två olika perspektiv kunde jämföras, vilket Forsberg och 

Wengström (2016) menar är en tillämpning av forskartriangulering.  

 

I analysen namngavs rubrikerna som tema. Ett tema menar Forsberg och Wengström 

(2016) alltid är en tolkning som kan presenteras i metaforer eller begrepp som kan 

sammanfatta ett antal kategorier. För att slå ihop ett antal kategorier, som till exempel i 

denna studie är smärta, ångest och nedstämdhet, bildade dessa kategorier ett tema som 

kallas för symtomatiska upplevelser. Eftersom Forsberg och Wengström (2016) menar 

att tema är sammanfattade kategorier gjordes valet att kalla rubrikerna för teman trots 

att innehållet inte är tolkat utifrån metaforer eller liknande. Tema är ett problematiskt 

begrepp då till exempel Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att teman 
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beskriver kategoriernas innehåll mer tolkande och beskriver upplevelser på en mer 

konkret och textnära nivå. Forsberg och Wengström (2016) använder även begreppet 

huvudkategorier som betyder de kategorier där mest data återfinns. Begreppet ansågs 

inte omfatta litteraturstudiens rubriker och därför valdes de att kallas för teman. 

Skillnaden mellan kategorier och teman har tolkats som att temat är en sammanfattning 

av ett antal kategorier i ett mer brett begrepp så att flera kategorier presenteras under 

samma rubrik. 

Kvantitativa artiklar visar på samband vad gäller olika särdrag, medan kvalitativa ger ett 

ökat djup och visar på variationer av ett fenomen (Forsberg & Wengström, 2016). 

Svårigheten med kvantitativa artiklar är att det är statistik beskrivet i tabeller som var en 

utmaning att förstå. Fyra av de fem kvantitativa artiklarna innehöll resultat i löpande 

text som ansågs täcka tabellernas resultat och sammanfattades därför inte utifrån 

tabellerna. Det var endast en kvantitativ artikel där resultatet inte hade en tydlig 

beskrivning i text och fick istället sammanfattas utifrån tabellen. Genom att analysera 

samtliga tabeller hade risken minskat för att missa någon resultatdel som svarade på 

syftet.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser efter en 

hysterektomi.  Resultatdiskussionen, menar Kristensson (2014) lyfter fram 

huvudfynden, argument och påvisar eventuell nytta. Ett antal huvudfynd från resultatet 

diskuteras i förhållande till problematiseringen, teoretisk referensram, annan litteratur 

samt betydelse för vården. 

 

Kvinnor upplevde både förbättring och försämring i sitt sexualliv efter hysterektomin. 

Tidigare forskning styrker att kvinnors sexuella upplevelser varierar (Greenwald & 

McCorkle, 2008; Nykanen, et al., 2011). Tidigare forskning visar även på att kvinnor 

uppskattade och njöt av sex efter ingreppet (Greenwald & McCorkle, 2008), men även 

att kvinnor upplevde sämre sexuell funktion jämfört med innan operationen (Wong & 

Arumugam, 2012). Genom att förstå patientens unika livsvärld kan sjuksköterskan få ett 

helhetsperspektiv som ger möjlighet att förstå patientens lidande och välbefinnande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). På så sätt kan sjuksköterskan uppmärksamma varje 

individs sexuella upplevelser för att förstå den unika livsvärlden. Katz (2003) menar att 
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om de kvinnor som har sexuella problem eller dysfunktioner inte uppmärksammas kan 

inte heller problemen åtgärdas. En alternativ åtgärd är att använda modellen PLISSIT av 

Annon (1974), vilket Katz (2003) beskriver som en grund för sjuksköterskor att ge stöd 

och information till patienter som lider av problem kopplat till sex. Det är viktigt att  

låta patienter förklara sina problem för att sedan med sjuksköterskans kunskap ge svar 

på frågor och föreslå eventuella åtgärder. Om sjuksköterskan inte har tillräcklig kunskap 

kan patienten hänvisas till terapi om problemen kvarstår (ibid.).  

 

I resultatet framkom att yngre kvinnor upplever att livmodern har en koppling till 

kvinnlighet och fertilitet. Tidigare forskning styrker att kvinnor kan uppleva förlust av 

kvinnlighet efter hysterektomi (Nykanen, et al., 2011). Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att livsvärlden påverkas av upplevelser, vilket med litteraturstudiens resultat kan 

styrka att avlägsnande av livmodern kan påverka kvinnors livsvärld. Hammarberg 

(2016) menar att sjuksköterskor upplever att de har för lite kunskap för att samtala om 

fertilitet med sina patienter. Faktorer som påverkar fertiliteten är något som 

sjuksköterskan kan möta och det förväntas av henne att kunna bidra med information. 

Sjuksköterskor menade att ökad kunskap om fertilitet hade höjt kvinnors förtroende för 

vården. Exempelvis hade faktablad eller en innehållsrik webbsida att hänvisa till kunnat 

hjälpa sjuksköterskan att ge information. Det hade också bidragit till att sjuksköterskor 

hade haft lättare att prata om fertilitet med sina patienter (ibid.). Med sjuksköterskan 

som stöd kan det psykologiska tillståndet uppmärksammas, främst utifrån de kvinnor 

som kritiserar sig själva eller upplever en försämrad självbild. Med stöd kan kvinnan få 

hjälp att skapa en positivare självkänsla (Wang, Lambert & Lambert, 2007). 

Sjuksköterskan ska ha kunskap som kan hjälpa henne att förstå hur patientens livsvärld 

ser ut och påverkas. På så sätt kan sjuksköterskan erbjuda patienten stöd och en 

positivare upplevelse kan erfaras (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

I resultatet framkom att kvinnor upplevde att de var i behov av stöd när de återkom till 

hemmet. Alla individer har olika behov som upplevs på olika sätt (Dahlberg & 

Segesten, 2010; Ekebergh, 2015a). Annan forksning lyfter fram att familjen och andra 

kvinnor som genomfått hysterektomi kan vara av bra stöd (Wu, Lee, Yeh & Che, 2014). 

För vården skulle det betyda att familjen och kvinnor med liknande erfarenheter är en 

tillgång för kvinnor som genomgått hysterektomi. Trots att livsvärlden är unik och 

personlig, är den något som delas med andra människor (Dahlberg & Segesten, 2010; 
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Ekebergh, 2015a). Livsvärlden utspelar sig i ett sammanhang, beroende av förhållandet 

till sin egen och omgivningens existens (ibid.). På så sätt kan kvinnor som upplever 

utsatthet och tvivel kring meningen med livet, finna mening och sammanhang i relation 

till andra människor. 

 

Många kvinnor upplevde smärta en längre tid efter ingreppet. De situationer som 

upplevs i nutid påverkas av de upplevelser som hänt tidigare eller något som kommer 

hända (Dahlberg & Segesten, 2010; Ekebergh, 2015a). Eftersom resultatet visar att 

kvinnor med daglig smärta även uppvisade mer ångest- och depressionssymtom är det 

uppenbart att livsvärlden påverkas av smärtan. Bayram och Beji (2010) beskriver att det 

vanligaste symtomet efter en hysterektomi är depression som uppkommer till följd av 

infertiliteten. Dee (2011) antyder att många fortfarande lider av postoperativ smärta 

efter en hysterektomi, trots att metoder finns utvecklade för att lindra smärta. Det är 

därför viktigt att använda bedömningsinstrument för att göra en kompetent bedömning 

av patienters smärtintensitet eftersom det är en subjektiv upplevelse (ibid.). 

Sjuksköterskor bör därför göra uppföljning av dessa patienter, samt använda sig av 

mätinstrument för att bedöma patientens smärta. Socialstyrelsen (2015) menar att det 

kan vara bra att redan innan operationen bestämma en uppföljningstid. Genom att 

uppmärksamma patientens smärtintensitet har sjuksköterskan strävat att arbeta efter 

International Council of Nurses (2014) som beskriver att sjuksköterskan har ansvar för 

att tillgodose patienters behov.  

 

9 Slutsats 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser efter en hysterektomi. 

Resultatet uppmärksammar att kvinnors sexuella upplevelser varierar, då vissa upplever 

en ökad prestation under sex medan andra blir mindre sexuellt aktiva. Yngre kvinnor 

upplever en starkare koppling mellan livmodern och kvinnlighet än äldre kvinnor. 

Kvinnor upplever en mängd olika symtom efter operationen och brist på information i 

samband med hysterektomin, samt behov av stöd en tid efteråt för att kunna prata om 

ingreppet. Sjuksköterskor har möjlighet att påverka detta genom att använda sin 

kunskap och delge information. Om sjuksköterskors kunskaper ökar inom detta område 

kan de på så sätt bidra med förebyggande åtgärder och information så att kvinnors 

upplevelser av efterförloppet kan förändras positivt. Genom att vården även följer upp 

denna patientgrupp kan kvinnorna få ökat stöd och lindring av symtom.  
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10 Förslag på vidare forskning 
Resultatet i denna studie väcker nya tankar kring hysterektomi och dess inverkan. Vissa 

kvinnor upplevde sexrelaterad ångest samt påverkan på sin kvinnlighet och fertilitet. 

Genom att undersöka dessa faktorer i denna patientgrupp kan upplevelserna 

uppmärksammas ytterligare, för att på så sätt kunna ge ökat stöd till kvinnorna samt 

göra sjuksköterskor mer medvetna. Det hade varit intressant att undersöka kulturella 

perspektiv för att se eventuella likheter och skillnader exempelvis gällande sexuella 

upplevelser efter en hysterektomi. Det fanns inte med någon artikel från Sverige i 

litteraturstudien. Det hade därför varit intressant att genomföra en studie i Sverige för att 

se om resultatet sett annorlunda ut. 
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