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Sammanfattning  
Bakgrund:  Hysterektomi innebär borttagande av livmodern, och är en av de vanligaste 

gynekologiska operationerna som kvinnor i Sverige genomgår. Operationen 

kan påverka kvinnans livskvalitet genom bland annat förändrad självbild samt 

avsaknad av känsla av kvinnlighet. Livskvalitet är ett mått på en personlig 

upplevelse som påverkas av förändringar i livssituationen och som varierar 

med tiden.  

Syfte:           Studiens syfte var att beskriva kvinnors livskvalitet efter hysterektomi samt 

vilka mätinstrument som använts för att mäta livskvalitet.  

Metod:         Litteraturstudie med deskriptiv design baserad på 15 kvantitativa artiklar. 

Systematiska sökningar utfördes i tre databaser. Integrerad analys användes 

för att sammanställa resultatet.  

Resultat:     Fyra kategorier och 13 subkategorier identifierades. Kategorierna var psykisk, 

fysisk, psykosocial livskvalitet samt mätinstrument för livskvalitet. 

Livskvaliteten blev förbättrad för de flesta kvinnorna. Fysiska aktiviteten, 

sociala livet samt familjerelationerna förbättrades för de kvinnor som fick 

minskade symtom. Sämre sociala relationer gav försämrad livskvalitet för de 

kvinnor som hade kvarstående symtom. Standardiserade och icke-

standardiserade mätinstrument användes för att mäta livskvalitet.  

Slutsats:      Livskvaliteten förbättrades postoperativt för de flesta kvinnorna. Postoperativ 

smärta påverkade livskvalitet relaterat till inaktivitet samt försämrade sociala 

relationer. Ju längre tid det gick efter operation desto högre livskvalitet 

beskrev kvinnorna. Även om många kvinnor hade förbättrad livskvalitet kan 

inte sjuksköterskan utgå från att kvinnor som genomgått en hysterektomi har 

liknande postoperativa erfarenheter. Sjuksköterskan bör anpassa vården efter 

varje individ.  
 

Nyckelord:  Fysiskt, hysterektomi, kvinna, livskvalitet, psykiskt, psykosocialt.   



 

Abstract  
Background: Hysterectomy involves removal of the uterus, and is one of the most 

common gynaecological operations that women in Sweden undergo. The 

operation may mean that the woman's quality of life is affected, for 

example, a changed self-image and the lack of a sense of femininity. Quality 

of life is a measure of how satisfied a woman is with her existence.  

Aim:               The aim of the study was to describe women’s quality of life after 

hysterectomy and which measuring instruments that were used to measure 

quality of life. 

Method:         A literature study with descriptive design based on 15 quantitative articles. 

Systematic searches were performed in three databases. Integrated analysis 

was used to compile the results.  

Results:          Four categories and 13 subcategories were identified. The categories were 

psychological, physical, psychosocial quality of life and measuring 

instrument for Quality of life. The quality of life increased for most women. 

Physical activity, social life and family relationships improved for women 

who felt diminished symptoms. Inferior social relationships gave 

deterioration in quality of life for those women who had left symptoms. 

Standardized and non-standardized measuring instruments have been used 

to measure quality of life. 

Conclusion:   Quality of life improved after hysterectomy for most women. Postoperative 

pain affected their quality of life related to inactivity and impaired social 

relationships. The longer time after surgery, the quality of life improved 

among women. Although many women had improved quality of life, the 

nurse cannot assume that women undergoing hysterectomy have the same 

post-operative experience. The nurse should adjust the care of each 

individual. 
 

Keywords:     Hysterectomy, psychologically, psychosocially, physically, quality of life,    

              woman.   
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1. Bakgrund  
Varje år genomgår cirka 8000 kvinnor i Sverige någon form av hysterektomi enligt 

Socialstyrelsen (2016), där hela eller delar av livmodern avlägsnas (Thakar, Manyonda, 

Stanton, Ayers, Clarkson & Robinson, 2002). Ingreppet utförs på kvinnor med både benigna 

(godartade) och maligna (elakartade) diagnoser. Hysterektomi är en av de vanligaste större 

gynekologiska operationerna i Sverige (Flam & Lundberg, 2007). En hysterektomi kan 

påverka kvinnans livskvalitet, därför är det viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om att 

det kan uppkomma komplikationer relaterat till operationen (Pinar, Okdem, Dogan 

Buyukgonenc & Ayhan, 2012). Livskvalitet är en personlig upplevelse som påverkas av 

förändringar i livssituationen och som varierar med tiden (World Health Organization, 1998).  

 

1.1 Livmoderns anatomi och hormonproduktion  
Livmodern har tre funktioner, att ge fostret näring, skydda fostret samt transportera fostret 

genom förlossningskanalen vid förlossning. Livmodern kan delas in i tre avsnitt. 

Livmoderhalsen, cervix, är belägen längst ner och är övergången mellan vaginan och 

livmoderhålan. Därefter kommer huvuddelen av livmodern, corpus uteri, som också är den 

största delen av livmodern. Den tredje delen är fundus uteri som utgör taket, högst upp, av 

livmodern som sedan leder ut till äggledarna och sist äggstockarna. Det är äggstockarna som 

producerar de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron (Sand, Sjaastad, Haug & 

Bjålie, 2007).  
 

När livmodern tas bort slutar vissa hormoner att produceras i kroppen, bland annat hormonet 

östrogen. Östrogenproduktionen minskar naturligt vid åldrandet och alla kvinnor kommer in i 

en naturlig menopaus vid stigande ålder. Vid borttagande av livmodern kommer kvinnorna in 

i en kirurgisk menopaus tidigare än vad de skulle gjort om de genomgått en naturlig 

menopaus. Att komma in i menopaus, antingen naturligt eller kirurgiskt, ger kvinnorna olika 

grad av symtom, såsom vallningar, torrhet samt sköra slemhinnor. Om kvinnorna upplever 

stora besvär med symtomen finns det östrogenbehandling att tillgå som är effektiv och 

underlättar kvinnornas symtom (Farquhar, Sadler, & Stewart, 2008; Von Schoultz, 2002). Vid 

vissa gynekologiska sjukdomar kan kvinnan endast få lindring för sina besvär om hon väljer 

att genomgå en hysterektomi. Ibland kan ingreppet vara livsavgörande för kvinnan för att 

säkra sin överlevnad, såsom vid livmoderhalscancer (Landoni et al., 1997).   
 

1.2 Indikationer för samt konsekvenser av hysterektomi  
En av de vanligaste orsakerna till att en läkare rekommenderar en kvinna att genomgå en 

hysterektomi är att kvinnan har stora blödningsmängder som begränsar vardagen (Stjerndahl, 

Löfgren & Granåsen, 2015). Myom är benigna hormonstimulerande tumörer som sitter i den 

glatta muskulaturen i kvinnans underliv. Myom är inte farliga men kan ge ökade blödningar 

samt en smärta som är besvärande för kvinnan. Om myomen blir tillräckligt stora kan de även 

trycka på omkringliggande organ och det i sin tur ger kvinnorna en tyngdkänsla och en 

tryckande känsla i buken. Genom att operera bort livmodern så försvinner myomtillväxterna 

och då även blödningarna samt smärtan (Mehine et al., 2013). Prolaps, också kallat framfall, 
är en vanlig orsak till att genomgå en hysterektomi. När en kvinna upplever en prolaps så 

faller livmodern och närliggande organ ner mot bäckenbotten och kvinnan kan uppleva ett 

obehag som kan göra det svårt att röra sig obehindrat. Orsaken till prolaps är att muskulaturen 

i bäckenbotten försvagas, vilket kan uppstå vid barnafödande, hög födelsevikt hos barnet samt 

övervikt hos kvinnan (Hunskaar et al., 2005; Moalli, Jones, Meyn & Zyczynski, 2003). 

Endometrios, som också är en indikation för hysterektomi, innebär att livmoderslemhinnan 
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växer utanför livmodern och orsakar buksmärta i samband med menstruationsblödning. 

Bäckenbottensmärta, tyngdkänsla samt endometrios hör oftast ihop (Vercellini et al., 1994). 

En av de vanligaste orsakerna till att en kvinna genomgår en hysterektomi relaterat till 

maligna diagnoser är cervixcancer, cancer i livmoderhalsen. I detta skede är en hysterektomi 

säkrare för att kvinnan ska överleva på längre sikt än om endast strålning används som 

behandling för cervixcancer (Landoni et al., 1997).  
 

Att genomgå en hysterektomi kan påverka många områden i livet. För många kvinnor är 

livmodern förknippat med kvinnlighet och sexualitet. Framförallt känslan av kvinnlighet kan 

vara förknippat med att ha en livmoder då många kvinnor ser det som en naturlig del att ha 

möjligheten att kunna föda barn. Den möjligheten försvinner med en bortopererad livmoder. 

Hysterektomin kan även påverka det emotionella och psykosociala genom att kvinnor stänger 

av sina känslor av hopplöshet och förtvivlan samt att kvinnorna kan känna sig utanför i 

samhället vilket påverkar de sociala relationerna. Tidigare forskning har även visat att oro och 

ångest förekommer hos en del kvinnor efter operationen (Pinar et al., 2012). Fysiska besvär 

kan också förekomma. De fysiska symtom som är vanligast efter en hysterektomi är trötthet, 

smärta, blödning samt symtom från tarm och urinblåsa. Många kvinnor upplever dock inga 

allvarliga komplikationer postoperativt som kräver sjukvård eller ytterligare inläggning 

(Sandström & Löfgren, 2014). 
 

1.3 Olika typer av hysterektomi samt operationsmetoder  
Det finns tre olika typer av hysterektomi. De olika typerna är total hysterektomi, subtotal 

hysterektomi samt radikal hysterektomi. Det finns tre operationsmetoder att utföra 

hysterektomi på. De olika metoderna som finns är vaginal, abdominal eller laparoskopisk 

operation (Stjerndahl et al., 2015). 
 

Total hysterektomi innebär att både livmodern och livmoderhalsen avlägsnas. Vid en subtotal 

hysterektomi avlägsnas endast livmoderkroppen och livmoderhalsen bevaras. Tidigare 

forskning visar att en subtotal hysterektomi bör föregå en total hysterektomi, då den förväntas 

ge färre konsekvenser bland annat med mindre problem med den sexuella funktionen. För 

kvinnor med utvecklad livmoderhalscancer i ett tidigt stadium utförs en radikal hysterektomi 

som innebär avlägsnande av hela livmodern, livmoderhalstappen, liten del av vaginan samt 

närliggande lymfkörtlar. Den här typen av hysterektomi är den mest omfattande 

operationstypen en kvinna kan genomgå (Landoni et al., 1997; Thakar et al., 2002).   
 

Vaginal hysterektomi innebär att operationen utförs genom vaginan. I första hand ska en 

vaginal hysterektomi utföras då den typen av hysterektomi är lindrigast för kvinnan då det 

inte blir något snitt genom huden. Det är även kortare vårdtid postoperativt vilket minskar 

risken för vårdrelaterade infektioner. Vid en abdominal hysterektomi utgörs operationen 

genom ett snitt i buken. Abdominal hysterektomi är lättast att utföra för kirurgen då hela 

buken är under uppsikt under operationen. För 15 år sedan utfördes 98% av alla 

hysterektomier genom buken, abdominalt. Laparoskopisk hysterektomi utförs genom 

titthålsoperation, vilket innebär att kirurgen gör ett antal mindre snitt i buken där man för in 
instrument. Metoden är lindrigare än den abdominala hysterektomin (Flam & Lundberg, 

2007; Reich, Decaprio & McGlynn, 1989).  

 

1.4 Sjuksköterskans omvårdnad vid hysterektomi  
Enligt Svensk Sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning (2017) om vad som förväntas av 

en legitimerad sjuksköterska ingår det att sjuksköterskan ska arbeta utifrån en humanistisk 

människosyn. Det ingår även att se människor som en helhet samt skapa förutsättningar för att 



 

3 

 

främja hälsa utifrån patientens definition av hälsa. Utifrån sjuksköterskans profession att 

stärka en patients egenmakt för att främja sin egen hälsa kan ett salutogent perspektiv 

användas. Ett salutogent perspektiv som innebär att fokusera på människans friskfaktorer 

istället för riskfaktorer är en viktig del för att individen ska kunna upprätthålla sin hälsa samt 

få bättre hälsa (Antonovsky, 1987). Perspektivet kallas för att ha en känsla av sammanhang, 

KASAM, och innehåller de tre punkterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

Meningsfullhet finner människor till exempel på en arbetsplats. Att få göra något som betyder 

något för en, men också där människan får var till betydelse för något. Meningsfullhet 

inkluderar även känslan av samhörighet med andra människor, att se en mening över sin 

situation samt finna en motivation. Begriplighet innebär att det finns en förutsägbarhet hos 

människor, att det som händer i livet går att ta till sig och förstå vad det innebär. Hanterbarhet 

innebär att människorna har strategier och resurser för att klara av det som behövs för att möta 

de behov som uppstår samt kunna upprätthålla sin hälsa (ibid).  

 

En god hälsa är viktigt för en människas livskvalitet enligt SBU (2012). Andra faktorer har 

också en betydande roll för livskvaliteten, såsom familj, socialt umgänge, arbete, ekonomi, 

boende samt fritid. Livskvalitet kan vara ett mått på hur tillfredsställd en människa är med sitt 

liv. Att ha en god hälsa kan definieras på olika sätt, men det är alltid en subjektiv upplevelse 

som förändras av olika situationer i livet, och av tid (ibid). World Health Organizations 

(1998) definition av livskvalitet är “Livskvalitet handlar om individens uppfattning av sin 

livssituation i relation till rådande kultur och normer, och i förhållande till sina egna mål, 

förväntningar, värderingar och intressen. Det är definitionsmässigt en personlig upplevelse 

som påverkas av förändringar i livssituationen och som varierar med tiden”. Begreppet 

hälsorelaterad livskvalitet används för att se hur hälsan, genom olika interventioner inom 

vården, påverkar livskvalitén. Livskvalitet går att mäta antingen genom kvalitativa eller 

kvantitativa ansatser. Vid kvalitativ ansats kan intervjuer göras för att fånga kvinnors 

personliga upplevelser av sin livskvalitet. Vid en kvantitativ ansats kan livskvalitet mätas 

genom mätinstrument där kvinnor får skatta och beskriva sin livskvalitet (SBU, 2012).  

 

1.5 Problemformulering  
En hysterektomi påverkar kvinnan mer än att det bara är en förlust av ett organ. I samband 

med en hysterektomi kan kvinnans psykiska, fysiska samt psykosociala livskvalitet förändras. 

Att ha en god hälsa är viktigt för att kvinnan ska ha en god livskvalitet, enligt SBU (2012). 

Kvinnors acceptans, hanterbarhet samt förmåga att anpassa sig inför den förändrade 

situationen är individuell. Hur kvinnan kan finna egna strategier för att upprätthålla en god 

hälsa och därmed en förbättrad livskvalitet är individuellt. Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning (2017) ska en sjuksköterska skapa 

förutsättningar för att främja hälsa utifrån patientens definition av hälsa. Litteraturstudiens 

avsikt är att öka kunskapen samt förståelsen hos sjuksköterskor om hur en hysterektomi kan 

påverka kvinnors livskvalitet. Genom en ökad kunskap, förståelse och medvetenhet kan 

sjuksköterskor individanpassa vården efter varje patients behov samt stötta kvinnan i att finna 

strategier för att öka livskvaliteten efter en hysterektomi.  
 

1.6  Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien var att beskriva kvinnors livskvalitet efter hysterektomi samt beskriva 

vilka instrument som använts för att mäta livskvalitet. 

 

• Hur beskriver kvinnor sin livskvalitet efter hysterektomi?  

• Vilka instrument används för att mäta livskvalitet? 
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2. Metod  

2.1 Design 
Metoden som valdes för studien var en litteraturstudie med deskriptiv design. För att få fram 

tidigare forskning inom studiens område gjordes en systematisk sökning, följt av att de 

vetenskapliga artiklarna granskades samt att resultatet sammanställdes (Rosén, 2017). Analys 

av resultatet gjordes med en integrerad analys (Kristensson, 2017). Roséns (2017) beskrivning 

av hur en litteraturstudie går till kan ses nedan i figur 1. 

 
Figur 1, Beskrivning av hur en litteraturstudie går till.   

 

2.2 Sökstrategi  
De meningsbärande orden identifierades ur syftet för att få relevanta sökord och översattes 

med hjälp av Svenska MeSH. Primärt gjordes en ämnesordssökning, och om sökorden inte 

fanns som ämnesord gjordes en fritextsökning. Se tabell 1 för de sökorden som användes.  

Tabell 1, Sökblock 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 

Cinahl  (MH ”Hysterectomy”) 

(MH ”Hysterectomy, vagnial”) 

(MH ”Quality of life”) 

  

MEDLINE (MH ”Hysterectomy”) 

(MH ”Hysterectomy, vagnial”) 

(MH ”Quality of life”) 

  

PsycINFO DE ”Hysterectomy” 

Hysterectomy vaginal 

DE ”Quality of life” 

  

MH och DE innebär att sökorden är ämnesord.  

 

Den systematiska sökningen utfördes i tre olika databaser som var relevanta för studiens syfte. 

De databaser som användes var Cinahl, MEDLINE och PsycINFO. I respektive databas 

kombinerades sökorden i sökblock 1 med OR samt sökorden i sökblock 2 med OR. Slutligen 

avslutades sökningen med att kombinera sökningarna i sökblock 1 och sökblock 2 med ordet 

AND. De begränsningar som gjordes i databaserna var att de vetenskapliga artiklarna skulle 

vara skrivna på engelskt språk, vetenskapligt granskade och publicerade mellan åren 2008-

2018. För en detaljerad sökmatris, se bilaga 1.  
 

2.3 Urval 
Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar med kvinnor över 18 år som genomgått total, 

subtotal eller radikal hysterektomi för antingen benigna eller maligna diagnoser genom en 

vaginal, abdominal eller laparoskopisk operation. Exklusionskriterier var kvinnor som 

genomgått hysterektomi relaterat till akut postpartumblödning, studier som fokuserade på 

andra behandlingsmetoder i jämförelse med hysterektomi, litteratursammanfattningar, 

pilotstudier, kvalitativa artiklar samt artiklar som inte gick att öppna i fulltext kostnadsfritt.  
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Figur 2, Översikt urvalsprocessen.  

 

Urvalsprocessen utgick ifrån tre steg (Rosén, 2017). I första urvalet lästes totalt 389 titlar 

sammanlagt från de tre databaserna. De titlar som ansågs vara relevanta utifrån studiens syfte 

gick vidare till nästa urval där sammanlagt 90 abstrakt lästes. De abstrakt som inte 

exkluderades utifrån exklusionskriterierna gick vidare till det tredje urvalet där artiklarna 

lästes i sin helhet. Sammanlagt 33 artiklar lästes i fulltext av båda författarna. 16 artiklar gick 

vidare till nästa steg, kvalitetsgranskning. 15 artiklar inkluderades i studien efter 

granskningen. För urvalsprocessen, se figur 2 ovan.  
 

2.4 Granskning 

Artiklarna granskades med hjälp av granskningsmallar från SBU, Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering. För artiklar där observationsstudier gjorts användes SBU:s 

granskningsmall för observationsstudier, där artiklarnas begränsningar och eventuella 

systematiska fel granskades. De artiklar som var RCT-studier granskades med hjälp av SBU:s 

granskningsmall för randomiserade studier, där granskades också artiklarnas begränsningar 

och eventuella systematiska fel (SBU, 2017). Det var totalt 16 artiklar som granskades, och 

15 artiklar inkluderades i litteraturstudien då de ansågs vara tillförlitliga. En artikel 

exkluderades då resultatet ansågs vara bristfälligt samt bortfall redovisades inte. Författarna 

granskade artiklarna enskilt för att sedan diskutera tillsammans vilka artiklar som enligt 

granskningsmallarna var tillförlitliga att inkluderas i studien.  
 

2.5 Dataanalys  
Efter att granskningen hade avslutats gjordes en integrerad analys av artiklarna med hjälp av 

Kristenssons (2014) beskrivning av hur en sådan går till. En integrerad analys innebär att 

resultatet ur de olika artiklarna sammanställs och redovisas tillsammans. Det ger ett tydligt 

resultat som är lätt att överskåda och följa då allt resultat som handlar om samma sak hamnar 

under samma rubrik oavsett från vilken artikel resultatet hittades. Efter att artiklarna hade 

lästs igenom i fulltext sammanställdes mätinstrumenten som har använts för att mäta 

livskvalitet i litteraturstudiens inkluderade artiklar, och bildade en kategori och två 

subkategorier. Sedan identifierades likheter och skillnader relaterat till kvinnors livskvalitet i 

artiklarnas resultat. De likheter och skillnader som hittades bildade olika etiketter. De 

etiketterna som liknande varandra sammansattes till 11 subkategorier. De 11 subkategorierna 

som hittades i etiketterna delades slutligen in i tre ytterligare kategorier. Totalt 

sammanställdes resultatet till fyra kategorier samt 13 subkategorier. För artikelmatris, se 

bilaga 2.  
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I resultatet där fler än tre referenser ingår i samma sammanställda stycke, står det utskrivet tre 

referenser följt av m.fl., för att det ska vara lättare för läsarna att läsa det slutliga resultatet 

utan att bli avbruten av referenser. För att se vilka övriga referenser som också ingår i det 

sammanställda resultatet, se tabell 3.   

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  
Helsingforsdeklarationen är de internationella riktlinjer som är mest välkända och har mycket 

inflytande bland medicinsk forskning, enligt Kjellström (2017). En av grundtankarna med 

Helsingforsdeklarationen är att det ska finnas en balans mellan att ta fram ny kunskap och att 

människornas inte ska ta skada av att ingå i studien. Deltagarna ska ge informerat samtycke 

till att delta i studier. Forskningens studieplan bör vara granskade av en opartisk person som 

avgör som det förekommer ett etiskt förhållningssätt (Kjellström, 2017).  

 

Alla vetenskapliga artiklar som är inkluderade i litteraturstudien hade fått ett etiskt 

godkännande av en etisk kommitté. Författarna eftersträvade att läsa artiklarna ur ett objektivt 

perspektiv, med en medvetenhet om att frångå sin egen förförståelse, för att undvika att 

förutfattade meningar skulle avgöra hur artiklarnas resultat tolkades. Egna värderingar har 

undanhållits, och det är endast artiklarnas resultat som har redovisats i studiens resultat. Vid 

dataanalysen tog författarna med allt resultat som redovisades relaterat till studiens syfte, även 

om det framkom resultat som inte stämde överens med författarnas förförståelse. Det är en 

etisk skyldighet att redovisa allt resultat som hittats (Kjellström, 2017).  

 

3. Resultat 
Resultatet baserade sig på 15 kvantitativa artiklar från Tyskland, USA, Italien, Spanien, 

Nepal, Finland, Indien, Danmark, Taiwan, Kanada, Polen & Kina. Kvinnor mellan 18-82 år 

som har genomgått någon typ av hysterektomi för maligna (2 studier) eller benigna (12 

studier) åkommor är inkluderade. I en av litteraturstudiens studie förekom både maligna och 

benigna diagnoser i studiens resultat, se bilaga 2. Resultatet har delats in i kategorier och 

subkategorier, se tabell 2 för resultatöversikt. För subkategoriernas stöd i de vetenskapliga 

artiklarna, se tabell 3.  

 
Tabell 2, Resultatöversikt.  

Kategorier Subkategorier 

 

Psykisk livskvalitet 

Depression 

Emotionellt välbefinnande 

Kvinnlighet & Självbild 

 

 

Fysisk livskvalitet 

Smärta 

Aktivitetsnivå 

Trötthet & Fatigue 

Elimination 

Menopaussymtom 

 

Psykosocial livskvalitet 

Relationer & Stöd 

Sexualitet & Sexuell funktion 

Miljö 

Mätinstrument för att mäta livskvalitet Standardiserade mätinstrument 

Icke-standardiserade mätinstrument 
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Tabell 3, Översikt över subkategoriernas innehåll i de vetenskapliga artiklarna.  

  Psykisk livskvalitet   Fysisk livskvalitet  Psykosocial livskvalitet Mätinstrument 

Vetenskapliga artiklar Dep. Emo. 

väl. 
Kv. & 

Själv 
Smä Akt. 

nivå 
Trö & 

Fat 
Elim Meno Rel & 

stöd 
Sex & 

sex.fu 
Miljö  Sta. mäti Icke-sta. 

mäti  

Brucker et al., 2014        X  X          X    X 

Cabness, 2010  X  X  X  X          X  X   X  

Ceccaroni et al., 2012    X          X  X    X   X  

De La Hera et al., 2016    X  X  X      X    X    X X  

Dhital et al., 2013  X  X      X        X    X X  

Humalajärvi et al., 

2014 
 X  X    X  X  X  X      X  X X  

Krishnasamy & 

Vaidyanathan, 2015 
 X       X         X    X X  

Kruse et al., 2017     X X      X  

Kuppermann, et al., 

2010 
   X  X                 X  

Lauszus, et al., 2016    X      X  X          X X  

Lee et al., 2009    X      X        X    X X  

Radosa, et al., 2014    X                X   X  

Reitsma, et al., 2011    X    X  X        X    X X  

Skorupska et al., 2015    X    X  X             X  

Xiao et al., 2016   X  X X X X X X X X  

Depression (Dep), Emotionellt välbefinnande (Emo, väl), Kvinnlighet och självbild (Kv & själv), Smärta (Smä), Aktivitetsnivå (Akt, nivå), 

Trötthet och fatigue (Trö & Fat), Elimination (Eli), Menopaussymtom (Meno), Relationer och stöd (Rel & Stöd), Sexualitet och sexuell 

funktion (Sex & Sex. fu.). Standardiserade mätinstrument (Sta mäti.) Icke-Standardiserade mätinstrument (Icke-Sta mäti.) 

 

3.1 Psykisk livskvalitet  

3.1.1 Depression  

De kvinnor som efter hysterektomin skattade en signifikant högre livskvalitet hade också en 

signifikant förbättring avseende depression. Majoriteten av kvinnorna (90%) i en studie 

beskrev att de fick ett förbättrat mående efter hysterektomin (Dhital et al., 2013). De flesta 

kvinnorna beskrev att de var gladare postoperativt samt att deras depression hade minskat 

efter att de genomgått hysterektomin (Cabness, 2010; Dhital et al., 2013; Krishnasamy & 

Vaidyanathan, 2015). Några av kvinnorna beskrev att de postoperativt upplevde väldigt lite 

till inget intresse för sådant som tidigare hade varit av intresse. De kvinnor som beskrev sig 

själva som deprimerade, beskrev även att de var arga, ensamma samt kände sorg över att inte 

vara fertila längre. Depression var mindre förekommande bland kvinnor som hade 

afroamerikanskt ursprung samt kvinnor som hade en annan sexuell läggning än 

heterosexualitet. Det var dock ingen signifikant skillnad mellan dessa nämnda grupper och de 

kvinnor som hade en annan etnicitet eller var heterosexuella avseende depression, men det 

förekom en skillnad. Kvinnor som hade diagnosen prolaps beskrev att de var mer deprimerade 
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postoperativt än vad kvinnor med andra benigna diagnoser var (Cabness, 2010; Dhital et al., 

2013; Humalajärvi et al., 2014).   

3.1.2 Emotionellt välbefinnande 

Den postoperativa livskvalitén var för 95% av kvinnorna oförändrad eller bättre än vad den 

var innan operationen, oberoende av vilken typ operation som har utförts (Cabness, 2010).  

Det emotionella välbefinnandet, livskvaliteten och en ökad livsglädje skattades högre efter 

operation än vad som hade skattats innan. En högre skattning ansågs vara beroende av tid då 

livskvaliteten skattades högre ju längre tid det hade gått sedan operationen (Cabness, 2010; 

Ceccaroni et al., 2012; De La Hera et al., 2016 m.fl., se tabell 3). De kvinnor som beskrev en 

befrielse efter hysterektomin, beskrev även att de var på bättre humör, mer avslappnade och 

lugnare. Oro hos kvinnorna fanns, oberoende av depression, en månad innan operationen över 

sin infertilitet, men sex månader efter operationen förekom inte den typen av oro längre 

(Cabness, 2010; De la Hera-Lazaro et al., 2016). Kvinnors känsla av en förbättrad livskvalitet 

verkar vara beroende av ålder. Kvinnor i åldersgruppen 35-55 år var mer missnöjda med 

operationen, än vad kvinnor i en äldre åldersgrupp var. Anledningarna som var signifikanta 

för att vara mycket nöjd över sin hysterektomi var plats för eftervård, graden av minskade 

symtom efter operationen samt graden av bäckenbottenproblem innan operation (Cabness, 

2010; Kuppermann et al., 2010). 

3.1.3 Kvinnlighet och självbild  

Trots att livmodern var bortopererad beskrev 95% av kvinnorna i en studie att de kände sig 

som kvinnor efter hysterektomin (Cabness, 2010). Det fanns föreställningar bland kvinnorna 

innan operationen att deras känsla av en kvinnlighet skulle försvinna efter operationen. 

Kvinnorna skattade inte lika högt på “värdet att ha en livmoder” samt skattade högre på 

“fördelar med att inte ha en livmoder” än vad de hade gjort innan operation. Då kvinnorna 

skattade med högre poäng tyder det på en ökad livskvalitet. Däremot uppgav andra kvinnor 

efter hysterektomin att de tyckte de såg bättre ut, hade mer energi och firade att de inte hade 

menstruation längre. Dock uppgav 40% av kvinnorna vid mätningen efter ett år att de inte fick 

den sexuella respons som de tidigare fått från sin partner (ibid). Det påverkade kvinnornas 

livskvalitet negativt då de skattade sin sexuella respons med låga poäng. Kvinnornas egna 

självbild hade förbättrats efter operationen. Yngre kvinnor hade en benägenhet att se mer 

positivt på sig själva som kvinnor efter en hysterektomi än vad de äldre kvinnorna gjorde. 

Kvinnorna skattade efter operation sin självbild med låga poäng. Det innebar alltså en sämre 

självbild bland de äldre kvinnorna (De la Hera-Lazaro et al., 2016; Kuppermann et al., 2010; 

Xiao, Huiqiao, Bai & Zhang, 2016). 

 

3.2 Fysisk livskvalitet 

3.2.1 Smärta 

Alla kvinnor rapporterade en mer eller mindre postoperativ smärta (Brucker et al., 2014; 

Cabness, 2010; Lauszus, Kallfa & Madsen, 2016 m.fl., se tabell 3). Måttlig till stark smärta 

postoperativt var rapporterat av de flesta deltagarna. Kvinnorna beskrev en försämrad 

livskvalitet postoperativt relaterat till den postoperativa smärtan (Xiao et al., 2016). 

Kvinnorna fick en förbättring i den fysiska smärta efter hysterektomin ju längre tiden gick, 
och desto bättre blev kvinnornas livskvalitet (Brucker et al., 2014; Dhital et al, 2013; 

Humalajärvi et al., 2014 m.fl., se tabell 3). En månad innan kvinnorna genomgick 

hysterektomin rapporterade kvinnorna en hög smärtnivå. Sex månader efter att kvinnorna 

genomgått hysterektomin så hade smärtnivån sjunkit betydligt till en låg smärta (Visuell 

analog skala, VAS 8,5-1,5) (Radosa et al, 2014). Däremot beskrev andra kvinnor att ett år 

efter hysterektomin hade deras svar angående smärta på mätinstrumentet blivit bättre än innan 
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operation, trots smärtans förbättring låg kvinnornas skattning på cirka 45%, där 100% är helt 

smärtfritt. Det tyder på en kvarstående smärta (Skorupska et al., 2015).    

3.2.2 Aktivitetsnivå 

Kvinnorna beskrev en bättre fysisk förmåga efter att de genomgått hysterektomin. Det var 

beroende av tid, då 20% av kvinnorna uppgav att de hade återupptagit sin aktivitetsnivå efter 

fyra veckor samt att för 79% av kvinnorna tog det mer än sex veckor att få tillbaka sin 

normala aktivitetsnivå (Brucker et al, 2013). Alla kvinnorna blev mer fysiskt aktiva ju längre 

tiden gick efter operationen vilket ökade kvinnornas livskvalitet (Brucker et al., 2014; Dhital 

et al., 2013; Humalajärvi et al., 2014 m.fl., se tabell 3). Typ av operationsmetod hade ingen 

betydelse för den fysiska förmågan över tid, dock observerades i en av studierna att kvinnorna 

som genomgick en laparoskopisk subtotal hysterektomi återgick till sin normala aktivitetsnivå 

snabbare än de kvinnor som genomgick en laparoskopisk total hysterektomi (Brucker et al., 

2013). Ett år efter operation uppgav kvinnorna i en av studierna att de hade besvär med 

lymfödem och andningssvårigheter, vilket påverkade deras fysiska funktion och då även 

livskvaliteten negativt. Kvinnorna ansåg trots det ha en god aktivitetsförmåga, enligt deras 

självskattning (Xiao et al., 2016).  

3.2.3 Trötthet/Fatigue   

Vid första mättillfället några dagar efter operationen rapporterade kvinnorna att de hade 

fatigue, vilket berodde på postoperativ smärta och att rörelseförmågan var nedsatt efter 

operationen. Vid andra mättillfället, 13 dagar postoperativt, hade fatigue blivit signifikant 

försämrad. Vid sista mättillfället, en månad efter operationen, hade fatigue återgått till det 

värde som var uppmätt innan kvinnorna genomgick operationen (Lauzus et al., 2016). Fatigue 

var mer rapporterat bland de kvinnor som genomgick en vaginal hysterektomi. Fatigue var 

tidsberoende då den förbättrades efter en månad. Under tiden då fatigue förekom fick 

kvinnorna en försämrad livskvalitet. Då fatigue förbättrades ökade även livskvaliteten (Kruse, 

Dalsgaard Jensen, Friis Lauszus, Kallfa, & Rørbæk Madsen, 2017; Lauszus et al, 2014).För 

de kvinnor som rapporterade insomningssvårigheter samt att sömnen hade försämrats ett år 

efter hysterektomin blev livskvaliteten försämrad (Humalajärvi et al., 2014; Xiao et al., 

2016).   

3.2.4 Elimination  

Efter hysterektomin rapporterade nästan alla kvinnor att de sällan eller aldrig hade problem 

med urininkontinens, förmågan att tömma urinblåsan samt att de inte behöver gå på toaletten 

lika ofta som de behövde göra innan operationen, vilket ökar livskvaliteten för många kvinnor 

(Ceccaroni et al., 2012; Humalajärvi et al., 2014; Kruse et al., 2017). Tre fjärdedelar av 

kvinnorna var kontinenta innan operationen utfördes, och få av de kvinnorna som var 

kontinenta uppgav att de hade fått en nytillkommen inkontinens efter operationen. De typer av 

inkontinens som rapporterades var ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens samt 

överrinningsinkontinens. Innan hysterektomin var det en fjärdedel av kvinnorna som redan 

hade inkontinens, och efter operation uppgav 63% av de kvinnorna med inkontinens att de var 

kontinenta. En månad efter operationen uppgav 13% av den totala studiegruppen att de var 

inkontinenta, jämfört med en fjärdedel som var inkontinenta när studien började. En studie 

visade att 9% av de inkontinenta kvinnorna rapporterade att de blivit försämrade i sin 

inkontinens som de hade sedan innan hysterektomin, en förvärrad inkontinens försämrade 

också kvinnornas livskvalitet (Kruse et al., 2017).  
 

De postoperativa komplikationerna som kvinnorna beskrev relaterat till elimination skiljde sig 

åt mellan kvinnorna. Hos de flesta av kvinnorna förekom en normal tarmfunktion, vilket ökar 

kvinnors livskvalitet (Ceccaroni et al, 2012; De La Hera- Lazaro et al., 2016; Humalajärvi et 
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al., 2014). Förstoppning rapporterades av 21% av kvinnorna i en studie (Ceccaroni et al, 

2012). Rektal fistelgång, diarré och illamående var andra komplikationer som förekom 

postoperativt. Ett år efter operationen rapporterade kvinnorna att den förstoppning och 

tyngdkänslan de hade besvärats av postoperativt var märkbart reducerad (Ceccaroni et al, 

2012; De La Hera-Lazaro et al., 2016; Humalajärvi et al., 2014 m.fl., se tabell 3). 
 

3.2.5 Menopaussymtom 

Efter hysterektomin beskrev kvinnorna att de hade besvär med menopaussymtom, dock 

framkom inte några specifika symtom i den studien. Flertalet kvinnor rapporterade att de hade 

fått vaginal torrhet efter hysterektomin samt att den vaginala torrheten gav ångestsymtom för 

häften av de kvinnorna. De kvinnor som rapporterade menopaussymtom beskrev också en 

minskad livskvalitet (Ceccaroni et al., 2012; Xiao et al., 2016).  
 

3.3 Psykosocial livskvalitet  

3.3.1 Relationer och stöd 

Av de kvinnor som genomgått en hysterektomi beskrev 82% av kvinnorna att de hade socialt 

stöd av vänner och familj. Hjälp och stöd av vänner, familj och vårdpersonal genom 

hysterektomins process beskrev 87% av kvinnorna (Cabness, 2010). Kvinnorna beskrev att de 

hade fått en bättre livskvalitet postoperativt genom förbättrade sociala och sexuella relationer 

efter att de genomgått någon typ hysterektomi. Kvinnorna kände att de hade mer energi att 

träffa sina vänner och sin familj, vilket även var förankrat hos familjerna och vännerna 

(Cabness, 2010; De la Hera-Lazaro, et al., 2016; Dhital et al., 2013 m.fl., se tabell 3).  

 

Andra kvinnor uppgav att deras sociala relationer inte alls hade en signifikant förbättring utan 

relationerna hade till och med hade försämrats, vilket kvinnorna beskrev som en försämrad 

livskvalitet (Krishnasamy & Vaidyanathan, 2015; Lee, Wen, Lin & Lin, 2009; Reitsma, 

Vandenkerkhof, Johnston & Hopman, 2011). De försämrade sociala relationer var beroende 

av kvinnornas ålder, preoperativ diagnos samt vilken typ av hysterektomi som genomförts. 

Vilka åldrar, diagnoser samt typer av hysterektomi som var beroende för försämrade sociala 

relationer framgår inte i studiens resultat (Krishnasamy & Vaidyanathan, 2015). Tiden var en 

beroende variabel för de sociala relationerna, då det i en studie framkom att de sociala 

relationerna hade förvärrats veckorna efter operationen. De sociala relationerna hade dock 

förbättrats efter sex månader och var då dessutom bättre än det preoperativa utgångsvärdet, 

vilket förbättrade kvinnornas livskvalitet (Reitsma et al., 2011).  

3.3.2 Sexualitet och sexuell funktion 

Hur sexualiteten och den sexuella funktionen var postoperativt skiljde sig åt bland kvinnorna. 

Vissa kvinnor beskrev en förbättrad livskvalitet genom att samtliga delar såsom den sexuella 

lusten, upphetsningen, slemhinnorna, orgasm och njutning hade förbättrats efter att kvinnorna 

genomgått en hysterektomi (Radosa et al., 2016). Däremot beskrev några av kvinnorna att de 

hade en sexuell oro postoperativt. Relaterat till sexuell lust beskrev de flesta av deltagarna att 

de hade en låg eller måttlig sexuell lust, trots det beskrev några av kvinnorna att de hade en 

bättre sexuell upplevelse efter operationen (Brucker et al, 2014; Xiao et al., 2016). Den 
sexuella tillfredsställelsen var 39% av kvinnorna nöjda med postoperativt, däremot beskrev 

32% av de inte var nöjda över sin sexuella tillfredsställelse (Ceccaroni et al., 2012). 

Tillfredsställelsen var dock bättre postoperativt än vad den var innan operation. Den sexuella 

aktiviteten var inte hög postoperativt, ytterst få av kvinnorna hade upptagit den sexuella 

aktiviteten en vecka efter operation. Några av kvinnorna återupptog sitt sexliv först efter sex 

veckor. Tiden var av betydelse för att återuppta den sexuella aktiviteten, och så även för 
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livskvaliteten. Ju längre tid det hade gått efter hysterektomin, ju högre var den sexuella 

aktiviteten och livskvaliteten beskrevs då som förbättrad (Brucker et al, 2014; Cabness, 2010; 

Ceccaroni et al., 2012 m.fl., se tabell 3). För de kvinnor som gjorde en laparoskopisk subtotal 

hysterektomi var tiden tillbaka till den sexuella aktiviteten kortare än för de kvinnor som 

gjorde en total laparoskopisk hysterektomi (Brucker et al, 2014).  
 

Antal gånger som kvinnorna hade sex var oförändrat efter operationen jämfört med innan för 

flertalet av deltagarna, medan några av kvinnor uppgav att de hade sex mer sällan efter 

hysterektomin. Ingen kvinna uppgav en ökning i antal gånger de har sex. En del av kvinnorna 

beskrev en mild grad av smärta i samband med sex. En ökad livskvalitet rapporterade de 

kvinnor som beskrev besvär med smärta vid sex innan operation, men att smärtan vid sex 

hade lindrats efter operation. Däremot beskrev några av kvinnorna att de hade en ny typ av 

smärta vid samlag efter hysterektomin (Brucker et al., 2014; Ceccaroni et al., 2014; Radosa et 

al., 2014). 

3.3.3 Miljö  

En förbättrad livskvalitet rapporterade en del kvinnor som efter sex veckor postoperativt 

beskrev en förbättrad bekvämlighet i att vistas bland offentliga sammanhang, än vad de hade 

gjort innan hysterektomin. Mätningen tre månader efter operationen visade att det inte var 

någon ytterligare signifikant förbättring (Dhital et al., 2013). Flertalet av kvinnorna beskrev 

dock att deras upplevelse av att känna bekvämlighet i omgivning var dålig och inte alls hade 

förbättrats efter hysterektomin samt beskrev att de hade en måttlig bekvämlighet att vistas i 

offentliga sammanhang och det gav en försämrad livskvalitet. Brist på förbättring berodde 

varken på ålder, typ av operation eller preoperativ diagnos (De la Hera-Lazaro et al., 2016 & 

Humalajärvi et al., 2014). 
 

Efter operationen beskrev kvinnorna en ökad livskvalitet genom en förbättrad bekvämlighet i 

miljön relaterat till en ökad hanterbarhet kring deras arbetsliv, kontroll och maktlöshet i sina 

liv. De beskrev att den förbättrade hanterbarheten berodde på förbättrade emotionella och 

fysiska tillstånd. Däremot beskrev andra kvinnor att de postoperativt fortfarande hade en lägre 

hanterbarhet relaterat till en begränsad fysisk funktion, vilket gav en försämrad livskvalitet 

(De la Hera-Lazaro et al., 2016; Dhital et al., 2013; Humalajärvi et al., 2014 m.fl., se tabell 3).  
 

3.4 Mätinstrument för livskvalitet  
För att mäta livskvalitet har olika frågeformulär använts i artiklarna. De mätinstrument som 

användes var standardiserade mätinstrument och icke-standardiserade instrument. Ett 

standardiserat mätinstrument innebär att dessa instrument är testade för validitet och 

reliabilitet. Instrumenten är testade flera gånger på människor med olika sjukdomar, i olika 

åldrar samt har använts i flera olika forskningsstudier (Socialstyrelsen, 2012). Ett icke-

standardiserat, studiespecifikt, instrument är ett instrument som är skapat för just en specifik 

studie, och har inte samma validitet och reliabilitet då det inte genomgått samma testning av 

mätinstrumentet tidigare, vilket standardiserade mätinstrument har.  

3.4.1 Standardiserade mätinstrument                         

A fifteen-dimensional measure of health-related quality of life (15D) 

15D är i första hand ett självskattningsformulär som mäter hälsorelaterad livskvalitet för 

vuxna över 16 år. Formuläret innehåller 15 kategorier som handlar om rörlighet, syn, hörsel, 

andning, sömn, aptit, tal, elimination, vardagliga aktiviteter, psykisk funktion, 

besvär/symtom, depression, tristess, vitalitet samt sexuell aktivitet. 15D användes för att mäta 

livskvalitet i en av litteraturstudiens artiklar (Humalajärvi et al., 2014).  
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Becks Depression Inventory (BDI) & Multidimensional Scale of Perceived Social Support 

(MSPSS) 

I en av litteraturstudiens artiklar ansåg författaren till artikeln att livskvalitet skulle mätas 

genom BDI och MSPSS. BDI är ett självskattningsformulär som används för att mäta 

depression. MSPSS är ett formulär som mäter en persons sociala stöd i form av familj, vänner 

eller annan viktig person. Formuläret innehåller 12 frågor med sju svarsalternativ för varje 

fråga (Cabness, 2010).      
 

Euro Quality of Life (EQ-5D) 

EQ-5D är ett mätinstrument för att mäta och beskriva en persons hälsa. Mätinstrumentet är 

utformat genom ett beskrivande frågeformulär. Mätinstrumentet innehåller frågor utifrån fem 

områden som är rörlighet, hygien, vardagliga aktiviteter, besvär/symtom samt 

rädsla/nedstämdhet. Patienterna får skatta enligt en 3 gradigskala. EQ-5D användes för att 

mäta livskvalitet i en av litteraturstudiens artiklar (Radosa et al., 2014).   
 

European Organisation for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30/QLQ-CX24 

(EORTC QLQ-C30/QLQ-CX24) 

EORTC QLQ-C30 och QLQ-CX24 är frågeformulär för att mäta livskvalitet. QLQ-C30 

används för patienter med alla typer av cancer och består av 30 frågor. Instrumentet 

innehåller dimensioner som generell hälsostatus/livskvalitet, funktionalitet, 

besvär/symtom.  QLQ-CX24 är utformat för patienter med specifikt livmoderhalscancer och 

behandlar liknande dimensioner som QLQ-C30, men är mer inriktat på problematik som 

uppstår vid livmoderhalscancer. Båda formulären användes som ett komplement till 

varandra för att mäta livskvalitet i en av litteraturstudiens artiklar (Xiao et al., 2016).  

 

Research and development (RAND-36) & The Short Form Health Survey (SF-36/SF-12) 

RAND-36 är ett frågeformulär som tar upp psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande, och 

inte bara frånvaro av sjukdom. Formuläret består av 36 frågor som är uppdelade i åtta delar. 

De olika delar som mäts är fysisk funktion, fysisk rollfunktion, kroppslig smärta, allmän 

hälsoupplevelse, vitalitet, social funktion, emotionell rollfunktion och psykiskt välbefinnande. 

SF-36 är utvecklat utifrån RAND-36 och innehåller samma delar. SF-12 är en kortare version 

av RAND-36 och SF-36. RAND-36, SF-36 och SF-12 användes för att mäta livskvalitet i sex 

olika vetenskapliga artiklar i litteraturstudien (Humalajärvi et al., 2014; Kuppermann et al., 

2010; Lauszus et al., 2016 m.fl., se tabell 3). 
 

The Endometriosis Health Profile (EHP-5) 

EHP-5 är en förkortad version av EHP-30. EHP-5 är ett självrapporterade frågeformulär för 

patienter. Instrumentet innehåller frågor om smärta, kontroll och maktlöshet, socialt stöd, 

emotionellt välbefinnande samt självbild. EHP-5 användes för att mäta livskvalitet i en av 

litteraturstudiens vetenskapliga artiklar (De la Hera-Lazaro, et al., 2016).  
 

World Health Organization Quality Of Life (WHOQOL- BREF)  
WHOQOL- BREF är en kortare version av WHOQOL. Mätinstrumentet är utformat av World 

Health Organization för att mäta livskvalitet. Instrumentet består av 26 frågor som omfattar 

fysisk hälsa, psykisk hälsa, sociala relationer och levnadsförhållanden. Mätinstrumentet 

användes i fyra av de artiklarna som inkluderas i litteraturstudien (Ceccaroni et al, 2012; 

Dhital et al., 2013; Krishnasamy & Vaidyanathan, 2015 m.fl.).  
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3.4.2 Icke-standardiserade mätinstrument 

I artikeln skriven av Brucker et al. (2014) användes ett frågeformulär, utformat för att mäta 

effekterna på lång och kort sikt gällande laparoskopisk subtotal hysterektomi och total 

laparoskopisk hysterektomi. Frågeformuläret innehåller frågor om preoperativa symptom, 

indikationer för operation, postoperativa symtom, livskvalitet, sexuell funktion före och efter 

operation samt självuppfattning efter operation. Frågeformuläret finns att tillgå som bilaga i 

artikeln.  
 

3.5 Resultatsammanfattning 

De flesta kvinnorna rapporterade en förbättrad livskvalitet ju längre tid det hade gått efter 

hysterektomin. En försämrad livskvalitet rapporterades direkt efter operationen då alla 

kvinnor beskrev en postoperativ smärta. En förbättrad livskvalitet berodde på minskad smärta, 

ökad aktivitetsförmåga, förbättrat psykiskt mående, emotionellt välbefinnande samt förbättrad 

sexualitet. De flesta kvinnor uppgav inga problem från urinvägarna efter operationen, och de 

flesta kvinnor som hade inkontinens preoperativt blev förbättrade, vilket gav kvinnorna en 

högre livskvalitet. Några kvinnor rapporterade en nytillkommen inkontinens efter 

hysterektomin, vilket försämrade livskvalitén. En försämrad livskvalitet postoperativt 

påverkades av menopaussymtom, en ökad fatigue, försämrad sexualitet samt problem med 

elimination i form av postoperativt illamående och förstoppning. Att kvinnorna beskrev att 

deras sociala relationer inte hade förändrats eller blivit sämre postoperativt gav en försämrad 

livskvalitet. Kvinnornas livskvalitet blev antingen förbättrad eller försämrad då kvinnorna 

beskrev skilda åsikter angående sin känsla av bekvämlighet och hanterbarhet i sin omgivning. 

Livskvalitet mättes med sju standardiserade mätinstrument som var testade för reliabilitet och 

validitet samt ett icke-standardiserat, studiespecifikt, mätinstrument för livskvalitet.  

 

4. Diskussion   
4.1 Metoddiskussion  
En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design användes för att besvara 

studiens syfte. För att få en bild av den aktuella forskningen samt kunna bedriva 

evidensbaserad vård, sammanställer en litteraturstudie den senaste forskningen (Rosén, 2017). 

Alternativet till en litteraturstudie hade varit att göra en empirisk studie med intervjuer eller 

enkäter. Då intervjuer eller enkäter inte är tillåtet för studenter på kandidatnivå på grund av 

etikprövningsnämnden, var det alternativet uteslutet. 

 

Databaserna valdes för de ansågs som de lämpligaste, då de innehåller artiklar relaterat till 

omvårdnadsvetenskap. PsycINFO valdes för att innefatta artiklar om den eventuella psykiska 

påverkan hos kvinnorna. Enligt Henricson (2017) stärks studiens validitet genom att flera 

databaser som är relevanta för studiens syfte har använts i den systematiska sökningen. 

Svenska MeSH användes för att säkerställa att sökordens översättning till engelska blev 

korrekt, relevant samt undvika att författarnas språkförståelse påverkade översättningen. I två 

databaser användes enbart ämnesordssökning, för att få ett så brett resultat av sökningen som 

möjligt. I en databas fanns inte ett sökord som ämnesord, och en fritextsökning gjordes för att 
inte missa relevanta artiklar. Sökningen kombinerades av fritextsökning och 

ämnesordssökning, vilket ökar studiens sensitivitet. Sökorden kombinerades med den 

Booleska sökoperatören AND för att öka studiens specificitet samt begränsa sökningen mot 

studiens syfte (Henricsson, 2017). Författarna är medvetna om att ett begränsat resultat kan ha 

uppkommit eftersom att få sökord använts. En provsökning gjordes med fler sökord som var 

synonymer till Quality of life. Då provsökningen gav ett liknande sökresultat valde författarna 

att inte använda de sökorden, utan använde slutligen de sökord som redovisas i 
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metodavsnittet. Provsökning redovisas inte i sökmatrisen. Sökningen var begränsad till att 

artiklarna var vetenskapligt granskade då det stärker tillförlitligheten till studierna eftersom de 

redan är vetenskapligt granskade av opartiska granskare, enligt Henricson (2017). 

Begränsning till engelskt språk gjordes för att engelska är ett världsspråk och många kan läsa 

artiklarna som litteraturstudiens resultat grundar sig på samt att författarna enbart behärskar 

det engelska språket utöver svenska. Sökningen var också begränsad till åren 2008-2018 för 

att inkludera den senaste forskningen. Troligtvis uteslöts artiklar med tillförlitligt resultat som 

besvarade studiens syfte för att de var publicerade innan 2008, men författarna valde ändå att 

begränsa sökningen för att säkerställa att det enbart var den senaste forskningen som 

litteraturstudien grundar sitt resultat på.   

 

Artiklar där kvinnor över 18 år hade genomgått någon form av elektiv hysterektomi 

inkluderades i studien för att kunna mäta livskvalitet efter operation. Därmed exkluderades 

artiklar där kvinnor hade genomgått en hysterektomi för akuta postpartumblödningar då 

operation var nödvändigt för att rädda kvinnans liv. Artiklar exkluderades för att de inte 

svarade på studiens syfte, då fokus låg på att kvinnans anknytning till barnen var svårare än 

för kvinnor med komplikationsfria förlossningar. Inget eget beslut om operationen hann tas 

för de kvinnorna och livskvaliteten postoperativt ser troligtvis annorlunda ut, i jämförelse med 

kvinnor som självmant godkänt sin operation. Studiens syfte var inte att jämföra livskvaliteten 

mellan elektiva och akuta hysterektomier, utan endast beskriva livskvalitet efter 

hysterektomier där patienter varit förberedd på operationen. Den nedre åldersgränsen sattes 

för att studien skulle inkludera artiklar med myndiga kvinnor enligt svensk lag och ansågs 

vara tillräckligt gamla för att ta egna beslut. Ingen övre åldersgräns användes, dels för att 

resultatet då blev få artiklar, men också för att de flesta artiklarna om livskvalitet efter 

hysterektomi redan inkluderade kvinnor som var i övre medelåldern. Kvinnorna i 

litteraturstudiens resultat var mellan 24-82 år, vilket ger litteraturstudien en fördel då 

livskvaliteten efter hysterektomi har mätts bland många kvinnor i olika åldrar. Nackdelen med 

att ha ett brett åldersspann är att litteraturstudiens resultat inte blir så specifikt för en viss 

åldersgrupp. För att besvara studiens syfte exkluderades kvalitativa studier då de inte använde 

några mätinstrument för att mäta livskvaliteten. De kvalitativa studierna undersökte kvinnors 

upplevelse, och var inte av intresse eftersom studiens syfte var att mäta kvinnors beskrivning 

av livskvaliteten vilket görs enligt kvantitativa studier enligt Billhult (2017). Tillförlitligheten 

för studien stärks då enbart kvantitativa artiklar har använts i studien, samt att samtliga ansåg 

att mäta livskvalitet efter hysterektomi. I många av de inkluderade artiklarna har samma 

mätinstrument använts vilket också stärker tillförlitligheten för studiens resultat. I de fall där 

de olika artiklarna redovisar samma resultat, blir litteraturstudiens resultat mer tillförlitligt.  

 

Titlar och abstrakt från databaserna lästes enskilt av författarna för att bilda sig egna 

uppfattningar och inte påverkas av varandras synpunkter. Det stärker urvalsprocessens 

tillförlitlighet och reproducerbarhet vilket innebär att vem som helst kan göra om studien med 

liknande sökresultat (Henricson, 2017). Författarna läste sedan de sammanförda artiklarna 

gemensamt i fulltext för att diskutera om artiklarna svarade på studiens syfte för att styrka 

studiens validitet. Artiklarna som valts ut ansågs ha hög validitet och granskades av 

författarna enskilt enligt SBU:s granskningsmallar. Då granskningsmallarna är 

standardiserade bedöms de vara beprövade samt pålitliga. Den enskilda granskningen gjordes 

för att författarna skulle bilda sig en egen uppfattning om studiernas tillförlitlighet och inte 

påverkas av varandras åsikter. Artiklarnas tillförlitlighet diskuterades sedan gemensamt, och 

beslutet om att exkludera en artikel som inte ansågs vara tillförlitlig togs också gemensamt. 

Litteraturstudiens tillförlitlighet minskar då artiklar har exkluderats eftersom de inte gick att 
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öppna i fulltext. Annat resultat hade eventuellt redovisats om de 17 artiklarna som inte gick 

att öppna i fulltext inte hade exkluderats. Urvalsprocessen beskrivs detaljerat i metodavsnittet.  

 

Vid sammanställning av resultatet användes en integrerad analys, enligt Kristenssons (2014) 

beskrivning, för att på ett strukturerat sätt bearbeta samt sammanställa resultatet i kategorier 

och subkategorier. Att sammanställa resultatet gör det överskådligt och underlättar läsandet. 

Det finns en medvetenhet hos författarna att eventuella nyanser i det engelska språket kan ha 

missats att tas med vid översättning från engelska till svenska vilket gör att något resultat kan 

ha missats. Dock försöktes artiklarna läsas och översättas med noggrannhet för att inte missa 

något viktigt i resultatet. Vid engelska ord som inte förstods användes alltid 

översättningsprogram.  

 

Anledningen till att endast artiklar med etiskt godkännande från en etisk kommitté användes 

var att författarna då med säkerhet vet att studien värnar om individen som deltog i studien. 

Om en studie inte har ett etiskt godkännande kan författarna inte med säkerhet veta att 

personerna som deltog inte for illa, utnyttjades eller sårades av studien (Kjellström, 2017). 

Förförståelsen behöver författarna vara medvetna om eftersom den kan komma att påverka 

resultatet i studien (Henricsson, 2017). Under studiens gång har författarna fått tränas i att 

uppmärksamma en medvetenhet om sin egen förförståelse för att inte ha förutfattade 

meningar om litteraturstudiens urval samt resultat.  

 

4.2 Resultatdiskussion  
Litteraturstudiens resultat visade att majoriteten av kvinnorna genomgick hysterektomin på 

grund av benigna åkommor. De flesta kvinnorna beskrev en förbättrad livskvalitet efter 

hysterektomin. En faktor som var av betydelse för att vara mycket nöjd postoperativt var 

graden av minskade symtom efter operationen (Cabness, 2010; Kuppermann et al, 2010). I 

tidigare forskning, där benigna indikationer för hysterektomi undersöks, framgår det att 

benigna sjukdomar med problematiska symtombilder preoperativt är dominerande 

anledningar till varför hysterektomi utförs (Lundholm, Forsgren, Johansson, Chnattigius & 

Altman, 2009). I en studie med kvinnor som genomgått en hysterektomi relaterat till 

malignitet visade att kvinnors livskvalitet försämrades efter operationen då ångest, förtvivlan 

samt känslor av hopplöshet förkom hos kvinnorna (Pinar et al., 2012). En hög livskvalitet 

rapporterade hälften av kvinnorna i en studie som genomgått en mastektomi, borttagande av 

hela bröstet (Avis, Crawford & Manuel, 2005). Vid mastektomi är det maligna diagnoser som 

är den dominerande anledningen till att en mastektomi utförs. Vid malignitet är det inte 

nödvändigt att det finns besvärande symtom samt att operationen är livsavgörande utan oftast 

bara ett steg i behandlingen (Svenska bröstcancergruppen, 2013). Antonovsky (1987) menar 

att finna meningsfullhet och begriplighet över sin situation är faktorer som är viktiga för att 

kunna känna en känsla av sammanhang som leder till en bättre hälsa. Författarnas reflektion 

är att patienter som utför en hysterektomi för benigna åkommor har funnit meningsfullhet och 

begriplighet över sin situation då de har minskade besvärande symtom efter operationen. 

Ytterligare en reflektion är att kvinnor med maligna åkommor inte känner samma grad av 
meningsfullhet och begriplighet över sin nya situation, då hysterektomin kan komma mer 

oförberett utan tidigare reflektion. För att patienten skall finna meningsfullhet över sin 

förändrade situation bör sjuksköterskan uppmuntra patienten att inte tappa hoppet, då känslan 

av hopp kan skydda mot förtvivlan och rädsla. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att stärka 

sin begriplighet över situationen genom att vara närvarande och svara på patientens frågor om 

behandlingen (Bruun Lorentsen & Grov, 2011).   
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I litteraturstudien beskrev samtliga kvinnor en postoperativ smärta i anslutning till 

operationen, som sedan förbättrades med tiden och ökade fysisk aktivitet (Brucker et al., 

2014; Lee et al., 2009; Xiao et al., 2016 m.fl., se tabell 3). Genom ökad fysisk aktivitet 

förbättrades de sociala relationerna samt känslan av ökad hanterbarhet (De La Hera-Lazaro et 

al., 2016; Dhital et al., 2013). I tidigare forskning om fysisk aktivitets påverkan på 

hälsorelaterad livskvalitet framkom det att en ökad fysisk aktivitet postoperativt förbättrade 

kvinnornas livskvalitet, då ett samband mellan att vara fysiskt aktiv och att uppleva hög 

livskvalitet uppmärksammades. I forskningen framkom även att det inte spelar någon roll på 

vilket sätt man är fysisk aktiv, huvudsaken är att man rör på sig (Anokye, Trueman, Green, 

Pavey & Taylor, 2012). I ytterligare tidigare forskning om livskvalitet och operationsresultat 

efter hysterektomi framkom det att en ökad fysisk aktivitet ökade kvinnors livskvalitet 

relaterat till att det sociala livet förbättrades hos kvinnorna efter att den postoperativa smärtan 

hade försvunnit (Kluivers et al., 2007). Vidare skriver Kluvers et al. (2007) att kvinnornas 

sociala liv förbättrades postoperativt relaterat till att de inte hade lika stora blödningsmängder 

längre, vilket Stjerndahl et al. (2015) säger är en av de vanligaste indikationerna till att 

genomgå en hysterektomi. Då kvinnorna inte hade lika stora blödningsmängder längre vågade 

de vara hemifrån oftare och längre stunder, vilket ökade kvinnornas sociala livskvalitet 

(Kluvers et al, 2007). För att uppnå en ökad hälsa bör sjuksköterskan uppmuntra till fysisk 

aktivitet, då det minskar psykisk och fysisk sjukdom. För att öka den fysiska aktiviteten hos 

patienter, bör sjuksköterskan informera om betydelsen av fysisk aktivitet samt stötta patienten 

handgripligen för att öka aktiviteten (Rydholm Hedman, 2014).  

 

Trots att livmodern var bortopererad beskrev majoriteten av kvinnorna i litteraturstudiens 

resultat att de fortfarande kände sig som kvinnor efter hysterektomin. Kvinnorna uttryckte att 

de kände sig snyggare efter operationen samt att värdet av livmodern inte var lika högt som de 

föreställt sig (Cabness, 2010). Kvinnorna hade olika upplevelser om sexualitet, sexuell 

njutning, tillfredsställelse samt aktivitet (Brucker et al., 2014; Ceccaroni et al., 2012; 

Humalajärvi et al., 2014 m.fl., se tabell 3). Nytillkommen inkontinens rapporterade få kvinnor 

och de flesta kvinnors inkontinens försvann efter operationen (Kruse et al., 2017). I tidigare 

forskning, där kvinnors beskrivning om sin kvinnlighet undersöktes, framkom det att det 

fanns två sätt för kvinnor att känna en hög grad av kvinnlighet. Det första var att många 

kvinnor ville eftersträva ett skönhetsideal genom att känna sig snygga, vackra och attraktiva. 

Det andra sättet att känna en hög grad av kvinnlighet var att vara en så bra mamma som 

möjligt. Unga tjejer hade blivit frågade när de ansåg att de var kvinnor, och det vanligaste 

svaret var att de skulle bli kvinnor i samma stund som de blev mammor (Christler, 2013). 

Tidigare forskning om kvinnors livskvalitet efter en hysterektomi relaterat till malignitet, 

visade dessutom att kvinnorna hade en benägenhet att mista sin känsla av kvinnlighet 

eftersom kvinnorna ofta förknippade sin livmoder med kvinnlighet, relaterat till att livmodern 

är en nödvändighet för att kunna ge liv åt barn (Pinar et al., 2012). Christler (2013) menar att 

det är av betydelse för en känsla av kvinnlighet att en kvinna känner sig vacker och attraktiv. 

Tidigare forskning har inte varit helt överens om kvinnans sexualitet förbättras eller förvärras 

efter en hysterektomi. I ytterligare tidigare forskning om sexuell funktion efter hysterektomi, 

framkom det att en förbättrad sexualitet efter en hysterektomi har ett samband med minskad 

inkontinens och stora blödningsmängder, vilket i sin tur leder till ökad sexuell aktivitet samt 

njutning. I de fall där sexualiteten har förvärrats berodde det oftast på en nytillkommen 

inkontinens. Kvinnornas rädsla för urinläckage under samlaget resulterade i en minskad 

sexuell aktivitet. Rädsla för att vaginal torrhet, som är ett symtom på den kirurgiska 

menopausen, skulle begränsa den sexuella aktiviteten uppmärksammades också hos 

kvinnorna (Rhodes, Kjerulff, Langenberg & Guzinski, 1999). Antonovsky (1987) belyser att 

finna meningsfullhet är viktigt för att få en känsla av sammanhang vid en förändrad situation. 
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Författarnas reflektion är att kvinnor som genomgått hysterektomi fann sin meningsfullhet 

över sin förändrade situation, frånvaro av besvärande symtom samt en förbättrad sexualitet, 

och fortsatte därför att känna sig som kvinnor.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor som fick en ökad livskvalitet rapporterade en 

förbättrad känsla av att kunna hantera sin nya situation (De la Hera-Lazaro et al., 2016; Dhital 

et al., 2013; Humalajärvi et al., 2014 m.fl., se tabell 3). I tidigare forskning om betydelsen av 

sjuksköterskans interventioner hos kvinnor som genomgått en gynekologisk operation, 

framkom det att sjuksköterskans interventioner har betydelse för att höja kvinnors livskvalitet 

efter hysterektomi. Interventionerna grundade sig på att sjuksköterskan stöttade patienterna i 

att utveckla sin egen hanteringsförmåga (McCorkle et al., 2009). Interventionerna innehöll 

bland annat patientundervisning för att patienterna skulle bli väl införstådda om diagnosen, 

hysterektomin, eftereffekterna samt egenvård vid symtom för att kunna ta egna beslut om sin 

egen fortsatta vård. En annan intervention var att patienterna erbjöds emotionellt stöd i form 

av samtalsterapi för att bearbeta den förändrade situationen de befann sig i. Ytterligare en 

intervention som var en del av att förbättra kvinnornas livskvalitet var att varje intervention 

individanpassades utifrån patienternas symtom samt behov av hjälp (ibid). Enligt Antonovsky 

(1987) kan en hälsa upprätthållas eller bli förbättrad genom att människan upplever KASAM, 

en känsla av sammanhang. Känsla av sammanhang är en viktig del för att klara av stressade 

eller förändrade situationer. Tre viktiga komponenter för att uppleva känsla av sammanhang 

är meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet över sin situation. Sjuksköterskan kan tillgå 

ett salutogent perspektiv i bemötandet av kvinnor som genomgått en hysterektomi för att 

hjälpa kvinnan att få egenmakt och kontroll över sin situation. För att hjälpa kvinnorna att nå 

en högre hälsa samt livskvalitet kan sjuksköterskan hjälpa kvinnorna att identifiera de tre 

komponenter i kvinnans liv (ibid). Författarnas reflektion är att sjuksköterskan kan informera 

och stödja patienten samt anpassa vården för att hjälpa patienten att finna meningsfullhet, 

begriplighet samt hanterbarhet i sitt liv för att känna en känsla av sammanhang och på sätt få 

en ökad livskvalitet. Sjuksköterskans interventioner bör anpassas efter individens behov av 

vård för att kunna ge individen den vård som behövs. I sjuksköterskans profession ingår att 

lindra lidande, öka välbefinnande samt respektera integritet och människovärde. Om en 

sjuksköterska inte handlar enligt sin profession, strider handlingarna även emot 

sjuksköterskans etiska implikationer och patienterna kan då drabbas av onödigt lidande 

(Sandman & Kjellström, 2013). Ett bemötande där sjuksköterskan inte ser individen, kan 

skapa ett lidande för patienten istället för att hjälpa patienten att få en förbättrad livskvalitet.  

 

De studierna som är inkluderade i litteraturstudiens resultat är utförda i 12 olika länder från 

hela världen. Att så många länder är inkluderade i litteraturstudiens resultat kan vara både 

positivt och negativt för studien. En fördel är att det ger studien en ökad tillförlitlighet, då 

samma resultat redovisas i många artiklar, oberoende av vilket land som studien har utförts i. 

Liknande resultat redovisas både i västvärlden samt i utvecklingsländer som är olika delar av 

världen med olika förutsättningar. En fördel är också att standardiserade mätinstrument med 

liknande frågor har använts i 14 av 15 artiklar, vilket gör kvinnornas svar jämförbara med 

varandra, oberoende av vilket land som kvinnorna befinner sig. En nackdel är att de länder 

som inte har engelska som officiellt språk har översatt de standardiserade mätinstrumenten till 

landets egna språk, vilket kan ha påverkat frågeställningen. Ytterligare en svaghet för 

litteraturstudien är att hänsyn bör tas till att landets kultur präglar kvinnorna samt deras 

livskvalitet. Överförbarheten till ett land med en annan kultur kan då bli svårare. Det kan 

däremot vara till litteraturstudiens fördel då Sverige är ett mångkulturellt land med kvinnor 

från andra länder vilket gör att överförbarheten ökar.  



 

18 

 

 

5. Slutsats  
Litteraturstudiens resultat visade att förändringar sker inom kvinnornas psykiska, fysiska och 

psykosociala livskvalitet efter att ha genomgått en hysterektomi. Kvinnorna beskrev 

postoperativa symtom, såsom smärta och inaktivitet, vilket minskade kvinnornas livskvalitet. 

Ju längre tid som gått efter hysterektomin beskrev kvinnorna en förbättrad livskvalitet 

relaterat till de postoperativa komplikationerna, då smärtan gradvis försvann och den fysiska 

aktiviteten ökade. Trots att en stor del av kvinnorna beskrev att de hade fått en bättre 

livskvalitet efter hysterektomin, var det dock inte alla kvinnor som beskrev den förbättringen. 

Att så många av kvinnorna beskrev en förbättrad livskvalitet efter hysterektomin kan ha 

påverkats av att många kvinnor var i övre medelåldern och då redan hade fått chansen att få 

barn om så önskades. Den förbättrade livskvaliteten kan även ha påverkats av att många 

kvinnor i resultatet genomgick hysterektomin relaterat till benigna sjukdomar med besvärliga 

symtom preoperativt.  

 

6. Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning  
Utifrån litteraturstudiens resultat kan sjuksköterskor i det kliniska arbetet erhålla en ökad 

förståelse och kunskap för vad kvinnorna går igenom i samband med en hysterektomi samt 

varför en kvinna reagerar eller agerar på ett visst sätt. Det är viktigt att sjuksköterskan har en 

förståelse för kvinnornas beskrivning av sin livskvalitet men att det inte innebär att alla 

kvinnor beskriver livskvaliteten på samma sätt. För att kunna ge en individanpassad vård 

utifrån individens behov är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om psykiska, fysiska 

och psykosociala komplikationer som en hysterektomerad kvinna kan uppleva. 

Sjuksköterskan bör ha en medvetenhet om att varje kvinnas beskriver sin livskvalitet 

individuellt efter en hysterektomi. När sjuksköterskan har fått den här medvetenheten kan 

sjuksköterskan lättare hjälpa patienten genom finna meningsfullhet, begriplighet samt 

hanterbarhet över sin nya situation och därmed också för att hjälpa få en ökad hälsa.  

 

Vid sökning i de olika databaserna uppmärksammade författarna en begränsning i kvalitativa 

studier som handlade om kvinnors upplevelser och erfarenheter efter hysterektomi. För att 

öka kunskapen om hur kvinnor upplever sin livskvalitet efter hysterektomi bör den fortsatta 

forskningen fokusera på att fånga den subjektiva upplevelsen bland kvinnor som genomgått 

hysterektomi. Författarna uppmärksammade en begränsning i tidigare forskning då många 

kvinnor i övre medelåldern var deltagare i studierna. Fortsatt forskning bör därför fokusera 

mer på yngre kvinnors upplevelser efter att genomgått en hysterektomi för att fånga andra 

aspekter av livskvaliteten som kan påverka yngre kvinnor mer än äldre, såsom ofrivillig 

barnlöshet.   
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Population:  

Inklusionskriterier:  

Kvinnors som hade gjort en LSH eller TLH för 

benigna orsaker i en annan studie om laparoskopisk 

hysterektomi.  

Exklusionskriterer:  

Ofullständiga ifyllda formulär.   

Urval:  

915 kvinnor mellan 29-82 år som genomgått 

antingen LSH eller TLH.  

Bortfall:  

Inget bortfall rapporterades.  

Urvalsförfarande:  

Mellan åren 2009-2012 fick 1886 personer från en 

föregående studie fick ett mail med frågan att vara 

med i denna studie. Bekvämlighetsurval.  

Datainsamlingsmetod:  

Ett anpassat frågeformulär som är utformat för att 

analysera specifika kort-och långsiktiga effekter av 

LSH och TLH på vardagen samt den sexuella 

funktionen. Formuläret finns som bilaga i studien. 

Frågeformuläret innehöll frågor om preoperativa 

symptom, indikationer för operation, postoperativa 

symtom, livskvalitet, sexuell funktion före och efter 

operation samt självuppfattning efter operation. 

FSFI questionnaire användes för att mäta sexuell 

funktion.  

Analysmetod:  

Wilcoxon rank sum test & Fischer’s exact test.   

Slutlig studiegrupp: 915 kvinnor mellan 29-82 år. 

avslutade studien.   

Styrkor:  

Inget bortfall.  

 

Stor studiegrupp.  

 

Svagheter:  

Inga tydliga 

exklusionskriterier. 

 

Inte använt ett 

standardiserat 

mätinstrument för att 

mäta livskvalitet. 

 

 

Totalt var det 915 kvinnor med i studien 

som antingen genomgått LSH eller TLH, 

av de kvinnorna var det:  

 

187 kvinnor som efter fyra veckor hade 

återgått till en normal aktivitetsnivå. För 

723 kvinnor tog det mer än sex veckor 

att återgå till sin normala aktivitetsnivå 

efter operationen 

 

227 kvinnor beskrev en mild grad av 

smärta efter operationen. 355 kvinnor 

beskrev en måttlig smärta och 72 

kvinnor beskrev en svår smärta.  

 

301 kvinnor som det tog mer än sex 

veckor för att återuppta sin sexuella 

aktivitet. Endast åtta kvinnor återupptog 

den efter en vecka. 

 

162 kvinnor kände en sexuell längtan 

efter operation. 197 kvinnor kände en låg 

grad av sexuell längtan. 501 kvinnor 

uppgav en måttlig sexuell längtan. 

 

265 kvinnor beskrev en förbättring i 

deras sexliv efter operationen, jämfört 

med innan operation.  

 

Kvinnorna som genomgick en LSH 

återgick till sin normala sexuella aktivitet 

betydligt snabbare än kvinnorna som 

genomgick en TLH. 

https://www.google.se/search?rlz=1C1AWFC_enSE751SE751&q=Archives+Gynecology+Obstetrics&sa=X&ved=0ahUKEwiX2pmm6YnbAhWDblAKHWhpBtQQ7xYIJSgA
https://www.google.se/search?rlz=1C1AWFC_enSE751SE751&q=Archives+Gynecology+Obstetrics&sa=X&ved=0ahUKEwiX2pmm6YnbAhWDblAKHWhpBtQQ7xYIJSgA
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Sid. 2(15)

Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Cabness, J. (2010). The 

psychosocial dimensions of 

hysterectomy: private places 

and the inner spaces of 

women at midlife. Social 

Work in Health Care, 49(3), 

211-226. 

 

DOI:  

10.1080/00981380903426798 

 

USA.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Syftet var att 

undersöka 

kvinnors 

uppfattningar om 

deras privata 

platser och inre 

utrymmen, och 

påminnelser om 

deras fysiska, 

affektiva, sociala, 

andliga och 

sexuella 

erfarenheter före 

och efter 

hysterektomi. 

 

 

Design: 

Kvantitativ och kvalitativ studie med 

korrelations multi-metoddesign.  

Population: 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som genomgått en total eller subtotal 

hysterektomi.  

Exklusionskriterier: 

Kvinnor under 35 år. 

Urval 

74 kvinnor mellan 35-80 år deltog i studien 

mellan maj och oktober 2007.   

Bortfall: 

Inget bortfall redovisades.  

Urvalsförfarande: 

Författaren ville rekrytera 300 deltagare. 

Annons om inbjudan att delta annonserades i 

tidningar och nyhetsbrev i hela Florida. 

Förfrågan skickades också till en lokal 

gynekologisk klinik för att fråga alla deras 

patienter.  Konsekutivt urval.    

Datainsamlingsmetod: 

Webbaserade frågeformulär.  The Surgical 

Menopause Questionnaire (SMQ), Beck 

Depression Inventory (BDI), The 12-item 

Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support (MSPSS), Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-IVTR). 

Analysmetod: 

Paired samples correlation.  

Slutlig studiegrupp: 

74 kvinnor mellan 35-80 år slutförde studien.  

 

 

Styrkor: 

Tydligt upplägg med 

kategorier i studien. 

Lätt att läsa och 

förstå. Speciellt 

metodavsnittet.  

 

Tydliga inklusions- 

och 

exklusionskriterier.  

 

Svagheter: 

Blandad kvalitativ 

och kvantitativ 

metod. 

 

Inget bortfall 

redovisades.    

 

Resultat och 

diskussion var 

sammanslaget, vilket 

gör det svårt att 

urskilja vad som är 

vad.  

 

 

Nio kvinnor mellan 35-55 år beskrev att de hade ett större 

missnöje med sin livskvalité efter hysterektomin än innan 

operationen, än vad kvinnor som var äldre än 56 år 

uttryckte.  

 

61 av kvinnorna ansåg att deras familj försökte hjälpa dem 

i den situation kvinnorna befann sig i. 60 av kvinnorna 

som deltog i studien ansåg att de hade en person runt sig 

när de behövde någon. 

 

En högre livskvalitet har en sammanhängande effekt med 

en lägre depressionsgrad.  

 

40% av kvinnorna beskrev en minskad sexuell respons 

efter sin hysterektomi. 95% av kvinnorna ansåg att de såg 

sig fortfarande själva som kvinnor trots operationen. De 

flesta kvinnorna beskrev det som att de kände sig bättre, 

såg bättre ut, och hade mer energi, samt firade att de inte 

hade mens.  

 

Efter operationen varierade svaren angående den fysiska 

funktionen mellan minimalt obehag ingen smärta till stark 

postoperativ smärta.  

 

Det emotionella välbefinnandet varierade mellan lättad och 

deprimerad. För de som känner sig lättade så beskrev de 

sig som bättre humör, avslappnade och lugna. För de som 

var deprimerade beskrev de känslor som ilska och 

ensamhet, sorg över att inte kunna få barn samt över att 

åldras och inte vara fertil längre.  

 

Kvinnornas sociala liv förbättrades då kvinnorna ville ha 

mer social kontakt, Kvinnorna hade mer energi för att 

träffa vänner och familj, började se sina nära igen. Detta 

förankrades även hos familj och vänner till kvinnorna.  
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Sid. 3(15)

Författare  Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Ceccaroni, M., Roviglione, 

G., Spagnolo, E., Casadio, 

P., Clarizia, R., Peiretti, M., 

Bruni, F., Peters, I., & 

Aletti, G. (2012). 

Pelvic Dysfunctions and 

Quality of Life after Nerve-

sparing Radical 

Hysterectomy: A 

Multicenter Comparative 

Study. Anticancer Research, 

32(2), 581-588. 

 

Italien. 

 

 

Syftet med studien var att 

analysera bäckenbotten 

dysfunktion, livskvalité och 

överlevnad efter 

nervsparande radikal 

hysterektomi (NSRH) 

jämfört med klassisk radikal 

hysterektomi (RH).  

 

 

Design: 

En kvantitativ kohortstudie med prospektiv 

design.  

Population: 

Inklusionskriterier: 

Alla kvinnor med tidigt stadie och avancerad 

livmoderhalscancer som genomgick antingen 

en nervsparande hysterektomi eller en 

klassisk radikal hysterektomi.  

Exklusionskriterier: 

Inga exkluderingskriterier rapporterades. 

Urval 

56 kvinnor mellan 30-77 år som genomgått 

antingen en NSRH eller RH.  

Bortfall: 

Inget bortfall.  

Urvalsförfarande: 

De kvinnor som genomgick dessa operationer 

på universitetssjukhuset i Bologna januari 

1997 och november 2009 tillfrågades enligt 

konsekutivt urval.    

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär om livskvalitet var baserat på 

Bergmark, som innehöll frågor grundat sig på 

standardiserade frågor från DSM-IV och 

WHOQOL-BREF. 

Analysmetod: 

Fisher’s exact test, Log-Rank test (Mantel-Cox) 

& A linear regression model. 

Slutlig studiegrupp: 

56 kvinnor mellan 30-77 år slutförde studien. 

 

 

 

Styrkor: 

Inget bortfall. 

 

Stort spann på ålder i 

studiegruppen.  

 

Tydliga 

inklusionskriterier. 

 

Bra att de har delat upp 

komplikationerna i 

kort- och långvariga. 

 

Tydlig och lättläst 

resultat.   

 

Svagheter: 

Liten studiegrupp. 

 

Inga tydliga 

exklusionskriterier.  

 

 

Totalt ingick 56 kvinnor, av dessa så var det:  

 

Fem kvinnor som beskrev att den postoperativa 

livskvaliteten har försämrats. 51 kvinnor som 

beskrev att livskvaliteten var oförändrad.  

 

40 kvinnor beskrev att de var sexuellt aktiva, 

och 16 kvinnor att de inte var det. 22 kvinnor 

beskrev att de var nöjda över den sexuella 

tillfredsställelsen. 18 kvinnor var inte nöjda över 

den. 36 kvinnor beskrev att antal gånger de har 

sex var oförändrat. 20 kvinnor beskrev att 

frekvensen är minskad. Fem kvinnor beskrev att 

de har smärta vid samlag, 35 att det inte 

förekommer mycket smärta vid samlag.14 

kvinnor uppgav att de har fått ångest relaterat 

till smärtan vid samlag. 18 kvinnor beskrev en 

oförändrad frekvens av att få orgasm, medan 22 

kvinnor beskrev en minskad frekvens av 

uppnådd orgasm.  

 

29 kvinnor uppgav att de har fått en vaginal 

torrhet och 17 kvinnor uppgav att de har fått en 

ångest förknippat till den vaginala torrheten.  

  

55 kvinnor upplevde att de aldrig eller sällan 

hade haft problem med urininkontinens. Två 

kvinnor beskrev att de hade svårt med att 

tömma blåsan.  

 

44 kvinnor uppgav att de har en normal 

tarmfunktion. Tolv kvinnor uppgav att de hade 

förstoppning.  
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Sid. 4(15)

Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 
De la Hera-Lazaro, C.M., 

Muñoz-González, J.L., Perez, 

R.O., Vellido-Cotelo, R., Díez-

Álvarez, A., Muñoz-Hernando, 

L., Alvarez-Conejo, C., & 

Jiménez-López, J.S. (2016). 

Radical Surgery for 

Endometriosis: Analysis of 

Quality of Life and Surgical 

Procedure. Clinical Medicine 

Insights: Women's Health, 9, 7-

11.  

 

DOI: 10.4137/CMWH.S38170 

 

Spanien.  

 

 

 

 

Syftet med studien var 

att avgöra förbättringar i 

livskvaliteten hos 

patienter som genomgått 

radikal kirurgi på grund 

av allvarlig endometrios.  

 

 

Design: 

Kvantitativ kvasi-experimentell studie 

med prospektiv design.   

Population: 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor med diagnosen allvarlig 

endometrios.  

Exklusionskriterier: 

Inga exklusionskriterier beskrevs. 

Urval 

46 kvinnor med allvarlig endometrios 

som diagnos.    

Bortfall: 

Inget bortfall. 

Urvalsförfarande: 

Mellan januari 2009 och september 

2014, gjordes gynekologiska 

operationer vid författarnas klinik. 

Bekvämlighetsurval.  

Datainsamlingsmetod: 

Självrapporterade frågeformulär som 

samlade in data om livskvaliteten. 

Endometriosis Health Profile-5 (EHP-

5) var mätinstrumentet som användes, 

och det är en avskalad version av EHP-

30. VAS användes för att mäta smärta.  

Analysmetod: 

The Sign test.  

Slutlig studiegrupp: 

46 kvinnor mellan 24-45 år slutförde 

studien. 

 

 

Styrkor: 

Tydliga inklusionskriterier. 

 

De som gjorde studien 

använde flera olika 

frågeformulär för att täcka in 

så mycket som möjligt.  

 

Inget bortfall. 

 

Svagheter: 

Inga inklusionskriterier gick 

att hitta.  

 

Liten studiegrupp. 

 

Ingen kontrollgrupp.  

 

 

 

100% av de 46 kvinnorna som deltog i studien 

gjorde en hysterektomi.  

 

Komplikationsgraden var 30,4% bland kvinnorna 

efter operation. De komplikationer som 

rapporterades var: rektovaginal fistelgång, och 

förstoppning.  

 

Före operation var funktionell impotens, 

dyspareuni, smärta, och emotionellt välbefinnande 

de värsta delarna enligt EHP-5. Sex månader efter 

operation hade alla delar i frågeformuläret lägre 

poäng, vilket indikerar på en förbättring i alla 

dimensionerna. Skillnaden var signifikant i alla 

avseenden, förutom punkten med oro för fertilitet 

(oro över att inte få barn). 

 

Kvinnorna beskrev en förbättring i smärta från 

pre- till postoperativt. Kvinnorna beskrev en 

förbättring i kontroll och maktlöshet, 

känslomässigt välbefinnande, självbild och 

sexuella relationer.  

 

Känslor över infertiliteten hade minskat sex 

månader efter operationen. Kvinnorna uppgav en 

förbättring i arbetet efter operationen. Relationen 

med sina barn har blivit förbättrad.  

 

En månad innan kvinnorna genomgick 

operationen hade de en VAS på 8,5. Sex månader 

efter operationen hade kvinnorna en VAS på 1,5. 

En signifikant minskning. 
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Sid. 5(15) 

 

Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Dhital, R., Otsuka, K., 

Poudel, K.C.,  Yasuoka, J., 

Dangal, G., & Jimba, M. 

(2013). Improved quality 

of life after surgery for 

pelvic organ prolapse in 

Nepalese women. BMC 

Women´s health, 13(22), 1-

9.  

 

DOI:  

10.1186/1472-6874-13-22 

 

Nepal.  

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

skillnader i livskvalitén 

bland nepalesiska 

kvinnor som genomgått 

någon typ av 

hysterektomi relaterat 

till prolaps.  

 

 

 

 

 

Design:  

Kvantitativ kohort-studie med prospektiv 

design.  

Population:  

Inklusionskriterier:  

Alla kvinnor med tredje eller fjärde gradens 

prolaps inkluderades. 

Exklusionskriterier: 

Kvinnor som medicineras mot psykisk 

ohälsa under studiens gång. 

Urval 

166 kvinnor som svarade på 

frågeformuläret samt kom på uppföljningen 

efter tre månader. 

Bortfall:  

138 kvinnor.  

Urvalsförfarande: 

Alla kvinnor som genomgått någon typ av 

hysterektomi på tre olika sjukhus i Nepal 

blev inkluderad i studien. 

Bekvämlighetsurval.  

Datainsamlingsmetod:  

Frågeformuläret WHOQOL-BREF för att 

mäta livskvalitet.  

Analysmetod:  

Independent t-test, Chi-square test & 

Multiple linear regression.  

Slutlig studiegrupp: 

166 kvinnor mellan 40-62 år som 

genomgått någon typ av hysterektomi.   

 

  

 

 

Styrkor: 

Olika grader av prolapser som 

behandlades med hysterektomi 

inkluderandes.  

 

Bra att inkludera olika sjukhus – 

ger olika kvinnor, kirurger och 

upplevelser av operationen vilket 

kan komma att påverka 

livskvalitén.  

 

Svagheter: 

Stort bortfall, många följde inte 

upp studien för att de missade att 

komma. 

 

Inklusionskriterierna specificerar 

inte vilka åldrar som är 

inkluderade i studien.  

 

 

Depression minskade avsevärt från innan 

operation till efter operationen.  

 

Kvinnorna blev mer fysisk aktiva ju längre 

tiden gick efter operationen. Den största 

förbättringen skedde mellan 

operationstillfället och sex veckor. Men det 

var signifikanta skillnader både upp till sex 

veckor samt till tre månader efter operation.  

 

Sociala relationer förbättrades efter att 

kvinnorna genomgått operationen. Den 

största signifikanta skillnaden skedde mellan 

sex veckor och tre månader efter operationen. 

 

Psykisk hälsa ökade hela tiden efter 

operationen. Kvinnorna mådde bättre och 

bättre psykiskt ju längre tiden gick. Största 

förbättringen skedde upp till sex veckor efter 

operationen, men ökade även signifikant upp 

till tre månader efter operationen.  

 

Kvinnorna kände sig bekvämare i sin 

omgivning sex veckor efter operation. Tre 

månader efter operation hade bekvämligheten 

ökat något, men inte mycket. Största 

skillnaden skedde redan inom sex veckor 

efter operationen.  

 

Den generella hälsan och livskvaliteten blev 

bättre redan sex veckor efter operationen. 

Ökning var knapp efter tre månader. Den 

största ökning skedde redan efter sex veckor.  
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Sid. 6(15)  

Författare Syfte Metod och design  Värdering Resultat 

Humalajärvi, N., Aukee, P., 

Kairaluoma, M.V., Stach-

Lempinen, B., Sintonen, H., 

Valpas, A., & Heinonen, P.K. 

(2014). Quality of life and 

pelvic floor dysfunction 

symptoms after hysterectomy 

with or without pelvic organ 

prolapse. European Journal 

of Obstetrics & Gynecology 

and Reproductive Biology, 

182, 16-21. 

 

DOI: 

10.1016/j.ejogrb.2014.08.032 

 

Finland. 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera effekten 

av hysterektomi 

och dess påverkan 

på hälsorelaterad 

livskvalité och 

bäckenbottenbesv

är hos patienter 

med eller utan 

prolaps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design:  

Kvantitativ observationsstudie med prospektiv design.  

Population:  

Inklusionskriterier:  

Hysterektomi för benigna diagnoser.  

Exklusionskriterier: 

Malignitet i underlivet, kognitionsnedsättningar samt 

allvarlig endometrios eftersom de oftast kräver större 

operationer och det blir inte jämförbart med vanlig 

hysterektomi.  

Urval 

322 kvinnor mellan 48-70 år med benigna åkommor 

som genomgått en hysterektomi.  

Bortfall:  

34 kvinnor.  

Urvalsförfarande: 

Alla kvinnor som genomgick en hysterektomi för 

benigna orsaker mellan januari - december 2006 blev 

tillfrågade att delta i studien. Konsekutivt urval 

användes. 

Datainsamlingsmetod:  

Symtomen utvärderades i ett frågeformulär pre- och 

postoperativt som var utformat efter denna studie. 

Frågeformuläret innehöll frågor om inkontinens och 

förmåga att tömma tarmen.  

Livskvalitén mättes med frågeformulären 15D och 

RAND-36.  

Analysmetod:  

The McNemar test, Paired samples t-test & 

Independent samples t-test. 

Slutlig studiegrupp: 

288 kvinnor mellan 48-70 år slutförde studien.  

 

 

Styrkor:  

Tydliga 

exklusionskriterier.  

 

Stor studiegrupp. 

 

Lågt bortfall. 

 

Svagheter:  

Få inklusionskriterier.  

 

 

Ett år efter hysterektomin rapporterade  

kvinnorna att urinfrekvens, förstoppning och 

tyngdkänsla var märkbart förbättrat.  

 

Hälsorelaterad livskvalité förbättrades 

signifikant i sju av åtta delar av 

frågeformuläret efter ett år.  

 

Efter ett år var 95% av deltagarna ganska 

nöjda eller nöjda med operationen. 

 

Ett år efter operationen hade medelvärdet på 

15D förbättras gällande elimination, vanliga 

aktiviteter, smärta, livsglädje och sexuell 

aktivitet.  

 

Alla förbättringar var signifikanta förutom 

kvinnors hanterbarhet i miljön relaterat till 

känslomässiga problem, kroppssmärtor och 

allmän hälsa. 

 

Delarna som förbättrades mest för patienter 

med andra åkommor än prolaps rapporterade 

att det var kroppssmärtor, bättre fysisk 

förmåga samt hanterbarhet som ett resultat av 

psykisk ohälsa.   

 

Efter ett år hade kvinnorna mer energi och 

vitalitet.  

 

Ett år efter operationen beskrev kvinnorna att 

de hade sämre sömn än vid operationstillfället.  
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Sid. 7(15)  

Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Krishnasamy, K.T., & 

Vaidyanathan, R. 

(2015). Does Quality of 

Life Improve in Women 

Following 

Hysterectomy? Asian 

Journal of Nursing 

Education and 

Research, 5(1), 108-

112.  

 

DOI: 

10.5958/2349-

2996.2015.000 

 

Indien.  

 

 

 

Syftet med studien var 

att mäta skillnaden i 

livskvalité hos kvinnor 

innan och efter en 

hysterektomi. 

 

 

Design:  

Kvantitativ kohortstudie med prospektiv design. 

Population:  

Inklusionskriterier:  

Kvinnor mellan 30-60 år, kvinnor som levde med 

en partner, kvinnor i premenopaus/postmenopaus 

ålder, kvinnor som undergick abdominal/vaginal 

hysterektomi med eller utan borttagning av 

äggstockarna för icke-maligna orsaker. 

Exklusionskriterier: 

Kvinnor med försvagande sjukdom eller psykisk 

sjukdom samt kvinnor som genomgick 

hysterektomi för akuta orsaker. 

Urval 

100 kvinnor mellan 30-60 år som genomgick en 

hysterektomi.  

Bortfall:  

Fem kvinnor. 

Urvalsförfarande: 

Kvinnor som var inplanerade för hysterektomi 

rekryterades innan operationen. Konsekutivt urval 

användes.   

Datainsamlingsmetod:  

5-skalig enkät som besvarades innan operation, 

samt fyra månader efter operation. World Health 

Organization-Quality of life (WHO-QOL) var 

frågeformuläret som användes.  

Analysmetod:  

Paried t-test & Chi-Square test.  

Slutlig studiegrupp: 

Total deltog 95 kvinnor mellan 30-60 år som 

slutförde studien efter fyra månader.  

 

 

Styrkor: 

Författarna som 

gjorde studien 

använde samma 

frågeformulär 

innan och efter 

operationen, detta 

gör det lätt att 

jämföra resultatet. 

 

Tydliga och 

relevanta 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

 

Lågt bortfall.  

 

Svagheter: 

Kort studietid, 

endast fyra 

månader.  

 

Hade varit bra att 

ha en 

kontrollgrupp att 

jämföra resultatet 

med. 

 

Liten studiegrupp.  

 

 

Den fysiska hälsan var dålig preoperativt, 90,5% 

upplevde en dålig fysisk hälsa. Den var 

signifikant bättre fyra månader efter operation. 

Ingen skattade sin fysiska hälsa som dålig efter 

fyra månader.  

 

Psykiska hälsan var förbättrad fyra månader efter 

operationen. 13,7% skattade en dålig psykisk 

hälsa, 84,2% hade måttlig psykisk hälsa och 

endast 2,1% hade bra psykisk hälsa.  

 

Medelvärdet på depression hade minskat fyra 

månader efter operationen.  

 

Det sociala livet försämrades. Det var en högre 

signifikansnivå gällande ålder. Men det var även 

signifikant beroende på typ av operation samt 

preoperativ diagnos. 53,7% hade dåligt socialt liv 

efter operation, och 46, 3% hade måttligt socialt 

liv.  

 

Patientens upplevelse om en försämrades 

omgivning förbättrades inte. Men det var inte 

någon signifikant gällande varken ålder, 

operationstyp eller preoperativ diagnos. 33,7% 

skattade dåligt, 66,3% skattade en måttligt.  

 

Den fysiska och den psykiska hälsan förbättrades, 

däremot inte det sociala livet och upplevelsen av 

en bättre omgivning.  
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Sid. 8(15) 

Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Kruse, A., Dalsgaard Jensen, 

T., Friis Lauszus, F., Kallfa, 

E., & Rørbæk Madsen, M. 

(2017). Changes in 

incontinence after 

hysterectomy. Archives 

Gynecology and Obstetrics, 

296(4), 783–790. 

  

DOI:                          

10.1007/s00404-017-4481-y  

  

Danmark.  

 
 

 

 

Hypotesen var att alla 

typer av hysterektomi 

gav en negativ 

påverkan på kvinnans 

bäckenbottenfunktion 

och i synnerlighet 

inkontinens.  

 

Design:  

Kvantitativ kohortstudie med prospektiv design. 

Population:   

Inklusionskriterier:  

Kvinnor som var planerade för en hysterektomi. 

Exklusionskriterier: 

Kvinnor som har en cancerdiagnos, demens, 

fysisk samsjuklighet som förbjuder testning, 

allvarlig psykisk sjukdom och kvinnor med 

samtida kirurgi annan är vaginal och abdominal 

hysterektomi. 

Urval 

108 kvinnor mellan 39-61 år som hade 

genomgått en hysterektomi.  

Bortfall:  

Inget bortfall.  

Urvalsförfarande: 

De kvinnor som var planerade på en klinik i 

Danmark november 2009 - januari 2013 för en 

hysterektomi tillfrågades att vara med i studien.  

Konsekutivt urval.    

Datainsamlingsmetod:  

En dansk version av frågeformuläret the 

International Consultation on Incontinence 

Questionnaire (ICIQ) användes för att få in data 

angående inkontinens.  

The SF-36 acute QoLscale användes för att mäta 

livskvalitén.  

Analysmetod:  

Students t-test, Mann-Whitney two-sample test, 

Wilcoxon’s test-rang test, ANOVA & Student-

Newman-Keul’s post hoc test.  

Slutlig studiegrupp: 

108 kvinnor mellan 39-61 år slutförde studien.   

 

Styrkor: 

Inget bortfall under 

studiens gång.  

 

Tydliga 

exklusionskriterier. 

 

Samma frågeformulär 

för att mäta livskvalité 

användes innan och 

efter operationen vilket 

gör det lätt att jämföra.  

 

Tydlig, strukturerad 

och välformulerad 

resultatdel som är lätt 

att utläsa.  

 

Svagheter: 

Kort uppföljningstid, 

endast en månad. 

 

Inget tydligt utformat 

syfte.  

 

 

Fatigue var mer uttalat hos kvinnor som 

genomgick vaginal hysterektomi.  

 

Totalt rapporterade 41 kvinnor en förbättring med 

inkontinens efter hysterektomi: 24 kvinnor hade 

mindre ansträngningsinkontinens, nio kvinnor 

hade mindre träningsinkontinens och åtta kvinnor 

fick förbättring i båda typerna av inkontinens. Två 

kvinnor förbättrades i ansträngningsinkontinens, 

men förvärrades i träningsinkontinens. En kvinna 

förbättrades i träningsinkontinens men 

förvärrades i ansträngningsinkontinens.  

 

Tio kvinnor rapporterade en försämring i 

inkontinens; fyra kvinnor hade nytillkommet 

trängningsinkontinens, en kvinna hade fått 

förvärrad trängningsinkontinens och fem kvinnor 

hade blivit förvärrad i sin 

ansträngningsinkontinens till varje dag från en 

gång i veckan.  

 

Före operationen hade 25% av kvinnorna 

signifikant inkontinens. Efter operationen 

rapporterade 17 av dessa kvinnor att de inte hade 

inkontinens längre. Det ger en botningsgrad på 

63%.  

 

13% av kvinnorna rapporterade  inkontinens efter 

30 dagar efter operationen. En minskning med 

48%.  

 

Av 81 kvinnor som var kontinenta innan 

operation, var det fyra kvinnor som rapporterade 

att de hade antingen ansträngning-eller 

träningsinkontinens efter operation. 

https://www.google.se/search?rlz=1C1AWFC_enSE751SE751&q=Archives+Gynecology+Obstetrics&sa=X&ved=0ahUKEwiX2pmm6YnbAhWDblAKHWhpBtQQ7xYIJSgA
https://www.google.se/search?rlz=1C1AWFC_enSE751SE751&q=Archives+Gynecology+Obstetrics&sa=X&ved=0ahUKEwiX2pmm6YnbAhWDblAKHWhpBtQQ7xYIJSgA
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Sid. 9(15)

Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Kuppermann, M., Learman, L.A., 

Schembri, M., Gregorich, S.E., 

Jackson, R., Jacoby, A., Lewis, 

J., & Washington A.E. (2010). 

Predictors of hysterectomy use 

and satisfaction. Obstetrics & 

Gynecology, 115(3), 543-551.  

 
DOI: 

10.1097/AOG.0b013e3181cf46a0  

 
USA.  

 
 

 

Syftet med studien 

var att identifiera den 

statistiska, 

sociodemografiska, 

kliniska och 

hälsorelaterade 

livskvaliteter och 

attityder mot 

hysterektomi för 

icke-cancer orsaker.   

 

 

Design: 

Kvantitativ kohortstudie med prospektiv design. 

Population: 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som slutförde baslinjeintervjun och 

minst en uppföljningsintervju, eller som 

författarna till studien kunde genomföra 

kartöversikt på, inkluderades i denna analys. 

Exklusionskriterier: 

Inga exklusionskriterier beskrivs.   

Urval 

207 kvinnor 31-54 år, som genomgick en 

hysterektomi under studietiden och 

inkluderades i studien.  

Bortfall: 

Inget bortfall redovisas. 

Urvalsförfarande: 

Premenopausala kvinnor i som hade sökt vård 

året innan för cancerfria bäckenproblem 

tillfrågades att vara med i studien. 

Bekvämlighetsurval.  

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer ansikte mot ansikte. Frågeformulär 

användes. SF-12 användes för att mäta 

HRQOL.  

Analysmetod: 

Paired t-tests, Cox-models, Omnibus test & 

Logistic regression models.  

Slutlig studiegrupp: 

207 kvinnor mellan 31-54 år som genomgått en 

hysterektomi avslutade studien.  

 

 

Styrkor: 

Inget bortfall.  

 

Intervjuerna pågick under 

lång tid och flera gånger 

med samma kvinna.  

 

Svagheter: 

Väldigt stor kontrollgrupp 

(1,213 kvinnor jämfört 

med 207 kvinnor som 

ingår i studiegruppen). 

 

Inga tydliga 

exklusionskriterier 

beskrivs.  

 

 

64% av kvinnorna som genomgick 

hysterektomin var nöjda med resultatet. 

21,4% var bara något nöjda. 14,7% var 

inte nöjda efter operationen.  

 

De faktorerna som var av betydelse för 

att vara nöjd med operationen var plats 

för vård, minskade symtom efter 

operationen, bäckenbottenproblematik 

innan operationen. 

 

Överlag så observerades stora 

signifikanta skillnader i kvinnors attityd 

mot hysterektomi före och efter 

operationen. Efter hysterektomin så 

skattade kvinnorna högre på “fördel att 

inte ha en livmoder”, än vad de hade 

skattat innan operationen. Kvinnorna 

skattade lägre på “värdet att ha 

livmoder” än vad som hade skattats 

innan operation.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1097/AOG.0b013e3181cf46a0
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Sid. 10(15)

Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Lauszus, F.F., Kallfa, E., & 

Madsen, M.R. (2016). 

Fatigue and physical 

function after hysterectomy 

measured by SF-36, 

ergometer, and 

dynamometer. Archives 

Gynecology and Obstetrics, 

294(1), 95-101.  

 
DOI:  

10.1007/s00404-015-3999-0 

 
Danmark.  

 

 

Syftet med studien var 

att utvärdera de olika 

perioperativa 

dimensionerna av 

trötthet, smärta, 

livskvalité och fysisk 

prestation relaterat till 

tid.  

 

Design: 

En kvantitativ kohortstudie med prospektiv design. 

Population: 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor, inplanerade för abdominal eller vaginal 

hysterektomi med ingen tidigare behandling i bäcken. 

Exklusionskriterier: 

Kvinnor diagnostiserade med cancer, demens, fysisk 

samsjuklighet som inte går att testa eller allvarlig 

psykiska störningar. 

Urval 

108 kvinnor.   

Bortfall: 

Fem kvinnor bortföll på första uppföljningstillfället. 

Två kvinnor var inte med på sista uppföljningstillfället.  

Urvalsförfarande: 

Alla kvinnor som var inplanerade för abdominal eller 

vaginal hysterektomi vid ett sjukhus i Danmark mellan 

Tredje november 2009 till tredje januari 2013. 

Bekvämlighetsurval.   

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformuläret SF-36 mätte livskvalitet. PCS 

och användes för att mäta fysiska och psykiska hälsan.  

Analysmetod: 

Students t-test, Mann Whitney two-samples test, 

Wilcoxon’s signed-rank test, ANOVA & Student-

Newman-Keul’s post hoc test.  

 

Slutlig studiegrupp: 

103 kvinnor mellan 41-61 år avslutade hela studien.  

 

 

Styrkor: 

Tydliga 

exklusionskriterier.   

 

Lågt bortfall.  

 

Lång tid för urval 

av patienter.  

 

Svagheter: 

Liten studiegrupp. 

 

 

Kvinnorna rapporterade mer fatigue på SF-

36 vid första uppföljningstillfället efter 13 

dagar. Nivåerna återupptogs till värdena 

innan operation vid sista 

uppföljningstillfället efter 30 dagar. 

Fatigue ansågs vara förknippat med smärta 

i rörelse och rörelseförhinder. 

 

Kvinnorna hade skattat betydligt mindre 

värden i kroppssmärta vid 13 dagar 

postoperativt. Vid dag 30 var 

kroppssmärtorna strax under det 

preoperativa värdena.  

 

Fysisk funktion och hanterbarhet relaterat 

till fysiska hälsa var de enda delarna som 

var lägre 30 dagar efter operation än vad 

ingångsvärdena innan operation var.  

 

Kvinnornas skattning på SF-36 visade en 

signifikant skillnad vid dag 13 gällande 

den fysiska hälsan. 30 dagar postoperativt 

ökade den fysiska hälsan signifikant till 

strax under utgångsvärdet igen. 

 

Den psykiska hälsan ökade som mest 13 

dagar postoperativt, sedan skedde en 

minskning efter 30 dagar postoperativt. 

Generellt blev den psykiska hälsan bättre 

postoperativt än preoperativt.   

 

 

https://www.google.se/search?rlz=1C1AWFC_enSE751SE751&q=Archives+Gynecology+Obstetrics&sa=X&ved=0ahUKEwiX2pmm6YnbAhWDblAKHWhpBtQQ7xYIJSgA
https://www.google.se/search?rlz=1C1AWFC_enSE751SE751&q=Archives+Gynecology+Obstetrics&sa=X&ved=0ahUKEwiX2pmm6YnbAhWDblAKHWhpBtQQ7xYIJSgA
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Sid. 11(15) 

  

Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Lee, C.F., Wen, F.H., Lin, S.S., & 

Lin, H.M. (2009). Changing quality 

of life in hysterectomized women. 

Journal of the Formosan Medical 

Association, 108(5), 414-422. 

 
DOI: 

10.1016/S0929 6646(09)60086-3 

 
Taiwan.  

 
 

 

Syftet med studien var 

att utvärdera skillnader 

i kvinnors livskvalitet 

sex till åtta veckor efter 

hysterektomin, och att 

analysera skillnaderna 

mellan individer och 

grupper.  

 

Design:  

Kvantitativ kvasi-experimentellstudie med 

prospektiv design.  

Population:  

Inklusionskriterier:  

Kvinnor över 18 år, genomgått en 

hysterektomi för benigna åkommor.  

Exklusionskriterier: 

Inga exklusionskriterier.   

Urval 

64 kvinnor. 

Bortfall:  

29 kvinnor. 

Urvalsförfarande: 

Alla deltagare hade besökt ett sjukhus som 

öppenvårdspatienter och blev tillfrågade att 

vara med i studien. Bekvämlighetsurval.   

Datainsamlingsmetod:  

Strukturerade frågeformulär som deltagarna 

fick svara på själv. En taiwanesisk version av 

frågeformuläret World Health Organization 

Questionnaire on Quality of Life: BREF-

Taiwan Version (WHOQOL-BREF-

TAIWAN) användes.  

Analysmetod:  

Hierarchical linear modling (HLM).  

Slutlig studiegrupp: 

35 kvinnor mellan 40-53 år om slutförde 

studien.  

 

 

Styrkor: 

Författarna till 

studien gjorde 

mätningarna vid 

många olika tillfällen 

vilket leder till ett 

bättre och 

tillförlitligare resultat.  

 

Få inklusionskriterier 

vilket ger ett brett 

urval.  

 

Kontrollgrupp.  

 

Svagheter: 

Stort bortfall.  

 

Inga tydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

 

Medelvärde och 

standardavvikelsen 

står inte i artikeln.  

 

Liten studiegrupp.  

 

 

Kvinnorna som genomgick hysterektomi hade 

en sämre fysisk hälsa efter två veckor. Efter 

sex veckor hade den genomsnittliga fysiska 

hälsan blivit bättre än utgångsvärdet.  

 

Den psykiska hälsan förbättrades kontinuerligt 

under studiens gång.  

 

Kvinnornas svar på de psykologiska och 

emotionella frågorna visade ingen tydlig bana 

åt något håll. Det var svårt att veta om det 

fanns någon förbättring eller försämring.  

 

Generellt beskrev kvinnorna en förbättring i 

sina sociala relationer sex-åtta veckor efter 

operationen. Det var inget tydligt mönster i 

förbättringen, utan det gick upp och ner under 

studien.  

 

Från preoperativt till sex veckor efter 

operationen har levnadsförhållanden blivit 

bättre. Efter två veckor var 

levnadsförhållandena sämre, men en ökning 

skedde efter sex veckor vilket låg på högre än 

utgångsvärdet.  

 

Kvinnorna skattade sin livskvalité högre vid 

tredje mättillfället än vid första.  

Efter sex till åtta veckor har medelvärdet för 

livskvalité-markören höjts för kvinnorna, 

jämfört med vad medelvärdet var innan 

operationen.  

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09296646
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09296646
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Sid. 12(15) 

Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Radosa, C.J., Meyberg-

Solomayer, G., Kastl, C., 

Radosa, G.C., Mavrova, R., 

Gräber, S., Baum, S., & 

Radosa, P.M. (2014). 

Influences of Different 

Hysterectomy Techniques on 

Patients’ Postoperative Sexual 

Function and Quality of Life. 

Journal of Sexual Medicine, 

11(9), 2342–2350. 

 

DOI:  

10.1111/jsm.12623 

 

Tyskland.  

 

 

 

 

Syftet med studien var 

att bedöma livskvalitet 

och sexualitet efter tre 

vanliga hysterektomi 

operationer, total 

laparoskopisk 

hysterektomi (TLH), 

subtotal laparoskopisk 

hysterektomi (SLH) 

och vaginal 

hysterektomi (VH) hos 

premenopausala 

kvinnor.  

 

 

Design: 

Kvantitativ kohortstudie med prospektiv design.  

Population: 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som var premenopausala vid operationen, 

benigna åkommor med bevarade äggstockar. 

Exklusionskriterier: 

Perioperativa komplikationer som gör att annan 

operation måste göras, andra till fjärde gradens prolaps 

som kräver operation.  

Urval 

434 kvinnor mellan 37- 57 år som skulle genomgå någon 

typ av hysterektomi.   

Bortfall: 

197 kvinnor. 

Urvalsförfarande: 

Alla premenopausala patienter som genomgått TLH, 

SLH eller VH med bevarade äggstockar på grund av 

benigna livmodersjukdomar mellan april 2011 och juni 

2013 vid Institutionen för gynekologi och obstetriker vid 

Saarlands universitetssjukhus. Konsekutivt urval.    

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulären Quality of life five dimensional scale 

(EQ-5D) och Female sexual function index (FSFI). VAS 

har används för att mäta smärta.    

Analysmetod: 

Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney U-test, 

Kruskal-Wallis one-way analysis & Wilcoxon signed-

rank test.  

Slutlig studiegrupp: 

237 kvinnor mellan 37-57 år slutförde studien. 

 

 

Styrkor: 

Tydliga inklusions och 

exklusionskriterier.  

 

Stor studiegrupp.  

 

Tydligt och bra syfte, 

lätt att se vad som ska 

undersökas i studien.  

 

Svagheter:   

Stort bortfall.  

 

 

Medelvärdet för totalsumman på EQ-5D 

förbättrades postoperativt, men det var 

ingen signifikant skillnad. Den största 

förbättringen skedde i gruppen som 

genomgått vaginal hysterektomi.  

 

VAS var signifikant högre efter operation 

än innan operation, vilken beskrivs som en 

högre grad av smärta postoperativt.  

 

Medelpoängen i frågeformuläret var högre 

efter operationen, vilket beskriver att det 

sexuella funktionen överlag var bättre för 

kvinnor efter operationen än innan. Största 

förbättringen skedde i gruppen som 

genomgått vaginal hysterektomi.  

 

Den sexuella lusten, upphetsningen, 

slemhinnorna, orgasmen och njutningen var 

högre efter operationen än innan 

operationen.  

 

Den sexuella smärtan var högre innan 

operationen än efter operationen, med andra 

ord hade kvinnorna inte lika stor sexuell 

smärta efter att ha genomgått 

hysterektomin. 

 

 



 

 13 

 

Sid. 13(15) 

Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Reitsma, L.M., 

Vandenkerkhof, G.E., 

Johnston, L.S., & Hopman, 

M.W. (2011). Does Health-

Related Quality of Life 

Improve in Women 

Following Gynaecological 

Surgery? Journal of 

Obstetrics and Gynaecology 

Canada, 33(12), 1241–

1247. 

 
DOI: 10.1016/S1701-

2163(16)35109-X 

 

Kanada. 

 
 

 

Att mäta förändringar 

i hälsorelaterad 

livskvalité före och 

efter gynekologisk 

operation, och att 

jämföra 

hälsorelaterad 

livskvalitet med 

ålders-matchande 

kanadensisk 

normativa data. 

  

 

 

Design: 

Kvantitativ kohortstudie med prospektiv 

design.  

Population: 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som genomgick en gynekologisk 

kirurgi av olika skäl, såsom cancer, kraftiga 

blödningar, godartade myom, prolaps, 

urininkontinens och kroniska 

bäckenbottensmärta.  

Exklusionskriterier: 

Kvinnor som medverkade i en annan studie, 

om det finns en språkbarriär, om kvinnorna 

hade Alzheimers eller någon annan kognitiv 

sjukdom som påverkade deras förmåga att 

svara på frågeformuläret.  

Urval 

658 kvinnor som gjorde en gynekologisk 

operation.  

Bortfall: 

198 kvinnor.  

Urvalsförfarande: 

Ett bekvämt urval av kvinnor som 

planerades för elektiv gynekologisk kirurgi 

tillfrågades preoperativt att delta.  

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformuläret SF-36. 

Analysmetod: 

ANOVA.  

Slutlig studiegrupp: 

460 kvinnor mellan 38-60 år slutförde studien.  

 

 

Styrkor: 

Stor studiegrupp. 

 

Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier.  

 

Svagheter: 

Lågt bortfall relaterat till 

studiegruppen storlek. 

 

 

Övergripande var det högre signifikanta 

skillnader i alla frågeformulärets kategorier vid 

alla tre tidpunkterna för mätningen.  

 

Det var signifikanta skillnader i sju av åtta 

kategorier. Allmän hälsa försämrades något från 

sex veckor till sex månader efter operationen, 

men var ändå högre än preoperativ hälsa.  

 

Kvinnors hanterbarhet relaterat till fysisk och 

emotionell hälsa förbättrades. Ingen signifikant 

skillnad uppmärksammades mellan sex veckor 

till sex månader gällande den psykiska hälsan.  

 

Den fysiska hälsan inklusive de sex 

kategorierna som ingår förvärrades under sex 

veckor efter operationen, men förbättras mellan 

sex veckor och sex månader efter operationen. 

Efter sex månader var den fysiska hälsan och 

funktion bättre än innan operation.  

 

Den fysiska smärta blev värre sex veckor efter 

operationen. Sex månader efter operation var 

den bättre än utgångsläget.  

 

Sociala samspelet/relationer blev värre sex 

veckor efter operation, men förbättrades sex 

månader efter operation, bättre än 

utgångsvärdet.  

 

Vitaliteten försämrades sex veckor efter 

operation, men ökade efter sex månader till att 

vara högre än värdet innan operation.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/17012163
https://www.sciencedirect.com/science/journal/17012163
https://www.sciencedirect.com/science/journal/17012163
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Sid. 14(15)

Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Skorupska, A.K., Miotala, P., 

Kubik-Komar, A., Rechberger, E., 

Adamiak-Godlewska, A., & 

Rechberger, T. (2015). Are there 

any differences of quality of life 

and sexual function after various 

types of hysterectomy-does 

prophylactic salpingectomy 

matter? Prace Oryginalne 

ginekologia, 87(1), 26-31.  

 

DOI: 10.17772/gp/60554 

 

Polen. 

 

 

Syftet med studien var 

att bedöma om allmän 

livskvalitet och 

sexualitet efter 

hysterektomi utförd 

på grund av godartade 

tillstånd beror på det 

kirurgiska 

tillvägagångssättet.  

 

 

Design: 

Kvantitativ kohortstudie med prospektiv design.  

Population: 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor mellan 40-65 år utan annan allvarlig 

sjukdom.  

Exklusionskriterier: 

Inget informerat samtycke, ålder över 40 år och 

under 65 år, hysterektomi relaterat till malign 

sjukdom, nedsatt kognitiv funktion, annan 

samsjuklighet.   

Urval 

392 kvinnor som genomgick olika typer av 

hysterektomi.  

Bortfall: 

Inget bortfall.  

Urvalsförfarande: 

Kvinnor som genomgick hysterektomi för 

benigna åkommor mellan januari 2010 och juni 

2013. Konsekutivt urval.    

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformuläret SF-36 användes för att mäta 

livskvalité och frågeformuläret FSFI användes 

för att mäta sexualitet.  

Analysmetod: 

Kruskal Wallis test, Mann- Whitney U-test & 

Shapiro-Wilk test.  

Slutlig studiegrupp: 

392 kvinnor mellan 40-65 år slutförde studien. 

 

 

Styrkor: 

Stor studiegrupp. 

 

Inget bortfall.  

 

Olika typer av 

hysterektomi 

inkluderades. 

 

Svagheter: 

Svårt att läsa ut 

resultatet ur studien.  

 

 

Postoperativt beskrev kvinnor sin psykiska 

hälsa enligt SF-36 på 51,25 av max 100 

poäng. Det visar på en måttlig psykisk hälsa 

efter tolv månader.  

 

Postoperativt beskrev kvinnorna sin fysiska 

hälsa, enligt SF-36 på 45,84 av max 100 

poäng. Det visar på att smärta förekommer 

för många kvinnor efter tolv månader.  

 

För den fysiska hälsan var det ingen statistisk 

skillnad beroende av vilken operation som 

användes.  

 

För psykisk hälsa var den signifikant 

förbättring i gruppen som gjorde en subtotal 

hysterektomi jämfört med de andra 

operationstyperna.  

 

Det var ingen signifikant skillnad i de olika 

delarna i SF-36 beroende på om äggledarna 

togs bort eller om livmoderns närliggande 

organ var kvar.  
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Syftet med studien var att 

utvärdera skillnader mellan 

total laparoskopi och 

laparotomi angående 

inverkan på postoperativ 

livskvalité och sexualitet 

hos sjukdomsfria 

livmodercanceröverlevare 

som har genomgått total 

hysterektomi och/eller 

lymfadenektomi.  

 

Design: 

Kvantitativ icke-randomiserad studie med prospektiv 

design.   

Population: 

Inklusionskriterier: 

Genomgick kirurgi för enbart typ II-III radikal 

hysterektomi plus lymfadenektomi med total laparoskopi 

eller total laparotomi. Hade inga återkommande eller 

andra maligna tumörer, pratade kinesiska som 

förstaspråk och hade inte någon kognitiv nedsättning. 

Följdes i mer än tolv månader efter den totala 

hysterektomin. 

Exklusionskriterier: 

Patienter som fick andra typer av operationer som 

behandling, inklusive trachelektomi, typ I eller typ IV av 

radikal hysterektomi plus lymfadenektomi. Preoperativ 

och/eller postoperativ adjuvansbehandling, Hade 

histologiskt bekräftad återkommande eller en andra 

maligna tumör. 

Urval 

64 kvinnor som genomgått radikal hysterektomi. 

Bortfall: 

Sex kvinnor. 

Urvalsförfarande: 

Kvinnor som genomgått kirurgi för livmoderhalscancer 

på författarnas klinik mellan januari 2001-mars 2014.  

Bekvämlighetsurval.  

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulären EORTC QLQ-C30 och frågeformulär 

QLQ-CX24 användes. 

Analysmetod: 

Students t-test, Mann-Whitney U-test, Pearson’s 

Chisquare test & Fisher’s exact test.  

Slutlig studiegrupp: 

58 kvinnor mellan 37-62 år.  

Styrkor: 

Tydliga inklusions- 

och 

exklusionskriterier.  

 
Lågt bortfall. 

 
Svagheter: 

Liten studiegrupp. 

 

Kvinnorna uppgav låga poäng när det gällde 

deras egna kroppsbild, vilket tyder på en 

dålig syn på deras egna självbild.  

 
Kvinnorna beskrev en hög grad av god 

fysisk funktion, känslomässig funktion, 

kognitiv funktion, social funktion, allmän 

god livskvalitet samt god förmåga i sin egna 

hanterbarhet.  

 
Många av kvinnorna beskrev en hög grad av 

illamående, diarré och fatigue.  

 
Kvinnor har mycket problem med 

menopaussymtom. 

 
Smärta fick låg poäng, vilket indikerar på att 

många kvinnor har en postoperativ smärta.  

 
Kvinnorna beskrev i hög grad sexuell oro 

och sexuell aktivitet. Den sexuella lusten var 

låg, dock högre än den sexuella oron och 

aktiviteten.  

 
Det beskrivs en brist på aptit bland många 

kvinnor.  

 
Kvinnorna rapporterade hög grad av 

lymfödem, dyspné och 

insomningssvårigheter. 

https://dx.doi.org/10.1097%2FMD.0000000000004787
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