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Sammanfattning    

Bakgrund: Livmodern är ett muskulärt, päronformat hålorgan med uppgift att ge 

fostret näring fram till förlossningen. Vid hysterektomi avlägsnas livmodern och 

kvinnan blir infertil. Orsakerna till ingreppet varierar men beror främst på 

gynekologiska och urologiska symtom som besvärat kvinnan under lång tid. Ingreppet 

kan utföras med hjälp av olika kirurgiska tillvägagångssätt och hur stor del av 

livmodern som tas bort varierar.   

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser efter avlägsnandet av 

livmodern. 

 

Metod: Litteraturstudien är baserad på nio artiklar som framtagits i databasen Cinahl 

och analyserats utifrån Fribergs (2006) granskningsmall.  

 

Resultat: Resultatet består av underkategorier som bildar huvudteman.  

Underkategorierna minskade fysiska och psykiska problem, större frihet, ökat sexuellt 

välbefinnande och minskad oro för graviditet utgör huvudtemat förbättrad livskvalitet. 

Underkategorierna avsaknad av information och behov av information utgör 

huvudtemat vikten av information. Underkategorierna behov av stöd och mäns attityder 

utgör huvudtemat psykosociala aspekter. 

 

Slutsats: Majoriteten utav kvinnorna upplevde förbättrad livskvalitet efter ingreppet.  

 

Nyckelord: Hysterektomi, upplevelser, livskvalitet, attityder.    
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INLEDNING 

Under våra verksamhetsförlagda studier har vi båda mött många kvinnor som 

genomgått en hysterektomi, vilket innebär att livmodern avlägsnats. Hysteri kommer 

från grekiskans hysteria och betyder livmoder. Denna patientgrupp finns inte enbart på 

gynekologiska avdelningar, utan på många utav sjukhusets enheter. Vid en 

undersökning som ultraljudsskanning av urinblåsan, där blåsvolymen mäts, behöver 

sjukvårdpersonalen veta ifall kvinnan har sin livmoder kvar eller om den avlägsnats. 

Saknas informationen i patientens journal, måste vederbörande tillfrågas och hon 

programmeras då in som man i ultraljudsskannern, vilket tydligt gestaltas i form av en 

manlig symbol på skärmen. Erfarenheten väckte många tankar hos oss kring hur 

kvinnorna ser på sig själva efter borttagandet av livmodern och deras upplevelser. 

Utifrån det vi redan vet skiljer sig upplevelserna åt mellan kvinnorna. 

 

BAKGRUND 

Anatomi och fysiologi 

Uterus, livmodern, är belägen i kvinnans bäcken och är ett muskulärt, päronformat 

hålorgan. Livmodern delas in i corpus uteri, livmoderkroppen, vilket är den övre delen 

och cervix uteri, livmoderhalsen, den distala delen. Corpus uteri utgör två tredjedelar av 

livmodern, medan cervix uteri enbart utgör en tredjedel av organet. Det är denna del 

som övergår i slidan. Livmodern är cirka fem till sex centimeter bred, sex till åtta 

centimeter lång samt två till tre centimeter tjock. Storleken kan variera beroende på 

ålder och antal graviditeter, den tenderar att öka i storlek efter barnafödande (Sundström 

Poromaa 2010, s.18-20). 

 

Kvinnan har två tubor, äggledare, som är cirka 10-14 centimeter långa och har sitt fäste 

i livmoderhörnen. Delen längst ut på äggledarna är trattformad och omsluter ovariet, 

äggstocken. I äggstockarna bildas äggceller och könshormonerna progesteron och 

östrogen. Dessa hormoner är ytterst viktiga i fortplantningen och styr kvinnans 

menstruationscykel. Östrogen bygger upp livmoderslemhinnans innersta skikt och 

skapar en gynnsam miljö för att kunna ta emot ett ägg. Progesteron medverkar därefter 
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till att ett befruktat ägg skall få fäste i livmoderväggen. Under kvinnans 

menstruationscykel växer och mognar en follikel från vardera äggstock, dessa brister 

sedan och stöts ut under ägglossningen. Äggen vandrar genom äggledarna och väntar på 

att bli befruktade. Om så sker kommer det befruktade ägget tillsammans med spermien 

skapa en ny cell, en så kallad zygot, som når livmodern efter tre dagar. Om ägget inte 

befruktas stöts slemhinnan istället ut av livmodern (Sundström Poromaa 2010, s.20-24). 

 

Hysterektomi – operationsmetoder och indikationer 

Operationsmetoder 

I Sverige är hysterektomi, avlägsnandet av livmodern, ett utav de största gynekologiska 

ingreppen (Nilsson, Flöter-Rådestad, Löfgren, Persson & Berg, 2009, s.5). I genomsnitt 

utfördes 5339 operationer per år mellan 1998 och 2011 (Socialstyrelsen, 2014). 

Hysterektomi innebär att delar av eller hela livmodern opereras bort (Hagenfeldt, 

Brorsson & Bernstein, 1995. s. 11). Vid total hysterektomi avlägsnas både livmodern 

och livmodertappen. Subtotal hysterektomi innebär att enbart livmodern tas bort 

(Nilsson et al. 2009, s.21). Det finns tre kirurgiska tillvägagångssätt vid utförandet av 

hysterektomi, abdominell hysterektomi, vaginal hysterektomi samt laparoskopisk 

hysterektomi. Abdomiell hysterektomi innebär att livmodern kirurgiskt avlägsnas 

genom bukhålan, vid vaginal hysterektomi tas livmodern bort via vaginan och 

laparoskopisk hysterektomi innebär att livmodern, med hjälp av titthålskirurgi, 

avlägsnas i små bitar genom ett utav titthålen (Walsgrove, 2001). Vilken metod som 

lämpar sig bäst beror på livmoderns storlek och mobilitet samt slidans utformning 

(Nilsson et al. 2009, s. 21).  

Indikationer 

Beningna tillstånd som kan leda till beslut om borttagande utav livmodern är rikliga 

vaginala blödningar, tumörer samt övriga tillstånd som innefattar ökad genetisk risk för 

malign sjukdom, endometrios och smärttillstånd (Nilsson et al. 2009, s. 11). Det är 

hälsovinsterna för kvinnan som styr beslutet om ett eventuellt ingrepp. Dessa kan vara 

ökade överlevnadschanser, färre sjukskrivningsdagar, minimerad risk för utveckling av 

andra sjukdomar, reducerad smärta och oro, ökad sexlust, samt minskad 
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inkontinensproblematik och blödningar (Hagelfeldt, Brorsson & Bernstein 1995, s.11). I 

en studie av Cabness (2010) intervjuades 74 kvinnor i åldrarna 35 till 80 år kring varför 

de valt att genomgå ingreppet och det framkom att 61% utav kvinnorna hade godartade 

tumörer, 43% blödningar, 30% endometrios, 5,3% cancer och 28% uppgav andra 

orsaker. I en studie gjord av Lindberg och Nolan (2001) intervjuades tio kvinnor, i 

åldrarna 37-49 år, om varför de valt att genomgå hysterektomi. Samtliga kvinnor hade 

under sju och ett halvt år upplevt gynekologiska och urologiska besvär innan de tog 

beslutet att avlägsna livmodern. Kraftiga blödningar besvärade 80% utav kvinnorna, 

50% hade godartade tumörer, en procent led utav endometrios och ytterligare en procent 

utav framfall. Enligt Lindberg och Nolan (2001) innefattar de vanligaste gynekologiska 

besvären som leder till beslut om hysterektomi främst kraftiga och oförutsägbara 

blödningar, vilka påverkade vardagen för kvinnorna och ledde till utmattning. 

Inkontinensproblematik, i form av trängningar, beskrevs som det vanligast 

förekommande urologiska besväret och smärta var ytterligare ett vanligt symtom, detta 

var dock överkomligt då smärtlindring kunde tillämpas. Kvinnorna upplevde ytterligare 

kroppsliga förändringar i form av blekhet, svullen buk, viktuppgång och förändrat 

sexliv. Då deras symtom blev övermäktiga togs beslut om hysterektomi.  

 

Livskvalitet 

World Health Organisation (1997) definierar livskvalitet som individens uppfattning om 

sin ställning i livet och påverkas av flera faktorer runt omkring denna, så som individens 

fysiska hälsa, psykiska tillstånd, grad av självständighet och sociala faktorer.  

 

Linberg och Nolan (2001) skriver att de gynekologiska och urologiska symtomen 

påverkar alla aspekter av kvinnornas liv. Blödningarna upplevdes som det besvärligaste 

symtomet då ständiga byten utav sanitetsskydd ledde till att de fick ändra på dagliga 

rutiner och avboka aktiviteter. Detta resulterade i att kvinnorna slutligen kom till insikt 

med att situationen var ohållbar.  
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Lidande och sjukdomslidande 

Då människan inte upplever sig själv som en enhet hotas identiteten och ett lidande 

uppstår. Detta lidande kan äga rum på olika plan, både kroppsligt, själsligt och 

existentiellt, och är alltså både en inre och en yttre process människan genomlider. Då 

individen upplever lidandet som outhärdligt blir det svårt för denna att uppleva hälsa 

och känslan av ett förlorat själv kvarstår. För att lidandet skall kunna bli uthärdligt 

måste detta utkristalliseras, vilket kan förefalla svårt att klara av på egen hand. Som 

hjälp på vägen kan vårdpersonal uppmärksamma lidandet och förlösa detta genom att 

individen får skapa en lidandeberättelse och dela sina upplevelser med omgivningen 

(Wiklund, 2003, ss. 96-101).  

 

Eriksson (2005, ss. 82-84) menar att sjukdom och behandling kan resultera i ett 

sjukdomslidande för människan. Fysisk smärta vid sjukdom skapar många gånger 

lidande, men sjukdom i sig behöver dock inte förknippas med smärta och smärta leder 

nödvändigtvis inte till lidande. Den smärta människan upplever är i många fall 

förknippad med smärtans lokalisation och fokus riktas därav mot denna punkt. Detta 

leder till svårigheter i att urskilja och övervinna det egentliga lidandet och smärtan bör 

därför reduceras. Sjukdomslidande kan även leda till ett själsligt och andligt lidande om 

sjukdom och behandling resulterar i upplevelser av förnedring, skam och/eller skuld. 

Upplevelserna tydliggörs när människan inte lever upp till sina egna förväntningar och 

ideal. Känslan av skam kan också variera beroende på medicinskt område. Vid 

gynekologisk undersökning och/eller behandling kan exempelvis kvinnans privata sfär 

inkräktas. 

 
Hälsa och ohälsa 
 
Wiklund (2003, s. 78) beskriver att hälsa är en komplex företeelse som kan gestaltas på 

olika sätt och är ofta oreflekterad tills den hotas. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är 

hälsobilden förknippad med människans hälsa och lidande snarare än sjukdom. 

Vårdvetenskapen beskriver hälsa med utgångspunkt hos individen och inte som en 

motsats till sjukdom. 
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Upplevelsen av hälsa är individuell och något människan är snarare än något människan 

äger. Interaktioner mellan den sociala-, kulturella-, och den yttre miljön så som stress, 

klimat och gifter samt det biologiska arvet är betydelsefullt för hälsan och hur den 

upplevs. Människan kan trots sjukdom till en viss del uppleva hälsa men hamnar 

människan i otakt med livet, till exempel vid livskriser, kan personen uppleva ohälsa. 

Vid ohälsa finns avsaknad utav harmoni och balans mellan människans sätt att förhålla 

sig till verkligheten (Wiklund 2003, ss 79-83).  

 

PROBLEMFORMULERING 

För att vårdpersonal skall kunna förstå och bemöta kvinnors upplevelser efter en 

hysterektomi krävs att dessa kartläggs. Ökad förståelse och kunskap för kvinnornas 

upplevelser efter borttagandet av livmodern, ger sjuksköterskan möjlighet att lättare 

bekräfta dessa och förhindra vårdlidande. Utebliven eller otillräcklig vård, så som 

bristfälligt bemötande, kan leda till ett lidande för patienten. Då patienten upplever att 

sjukvården inte bekräftar dem i sin situation hotas individens egna existens. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser efter avlägsnandet av livmodern. 

 

METOD 

Litteratursökning 
Vi har valt att göra en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012, s.133) innebär en 

litteraturöversikt att samla och sammanställa tidigare forskning inom ett specifikt 

område. Syftet är att få en överblick inom forskningsområdet eller ta fram ett nytt 

resultat. 

Urval  
Sökningarna har gjorts i databasen Cinahl för att hitta kvalitativa och kvantitativa 

artiklar till litteraturstudien. Sökord som använts är hysterectomy, quality of life, 

indications, experiences, abdominal, vaginal, laparoscopic, sexual function och well-
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being. Sökningarna begränsades mellan årtalen 1995 och 2014 för att få ett stort urval  

artiklar som berör ämnet. Under sökprocessen har sökorden uterus och extirpation 

exkluderats.  

 

Artiklarna är baserade på vuxna kvinnor över 18 år som genomgått en hysterektomi av 

medicinska skäl samt forskning som berör upplevelser efter ingreppet oavsett 

omfattning och operationsmetod. Exklusionskriteriet var hysterektomi baserat på 

könsbyte, kvinna – man.  

 

Sökorden har använts i olika kombinationer för att hitta vetenskapliga artiklar i 

databasen Cinahl. Kombinationen hysterectomy AND experiences gav sammanlagt 51 

träffar varav 36 exkluderades efter lästa titlar och ytterligare sju artiklar exkluderades 

efter läst abstract. Hysterectomy AND indications gav 73 träffar varav 67 artiklar 

exkluderades efter lästa titlar, resterande sex artiklar exkluderas då Borås Högskola inte 

hade tillgång till dessa. Hysterectomy AND laparoscopic AND abdominal AND vaginal 

gav 27 träffar, 20 artiklar exkluderades efter lästa titlar, fem stycken exkluderades efter 

läst abstract. Hysterectomy AND sexual function gav 31 träffar, 24 artiklar 

exkluderades efter lästa titlar, ytterligare fem artiklar exkluderades då Borås Högskola 

saknade tillgång även till dessa. Hysterectomy AND quality of life AND well being 

resulterade i elva träffar, nio exkluderades efter lästa titlar, ytterligare en artikel 

exkluderades då den inte gick att öppna. Sammanlagt resulterade detta i 13 artiklar vilka 

bearbetades noggrant, vidare exkluderades sex utav dessa då de saknade relevant 

substans för litteraturstudien. Totalt lästes och analyserades nio artiklar, varav fem 

kvalitativa, tre kvantitativa och en som både var kvalitativ och kvantitativ. 

Analys 
Resultatet baseras på nio artiklar som samtliga analyserats utifrån Fribergs (2012, ss. 

138-139) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Efter analysen har 

författarna noggrant bearbetat artiklarna var för sig och tillsammans för att kunna 

urskilja likheter och skapa underkategorier som bildar huvudteman. Underkategorierna 

minskade fysiska och psykiska problem, större frihet, ökat sexuellt välbefinnande och 

minskad oro för graviditet skapade huvudtemat förbättrad livskvalitet. 

Underkategorierna avsaknad av information och behov av information skapade 
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huvudtemat vikten av information. Underkategorierna behov av stöd och mäns attityder 

skapade huvudtemat psykosociala aspekter. 

 

RESULTAT 

Utifrån nio granskade artiklar har underkategorier med huvudteman skapats, åtta 

underkategorier och tre huvudteman. I resultatet presenteras hur dessa framtagits. 

 

Underkategorier Huvudteman 

Minskade fysiska och psykiska problem 
Större frihet 
Ökat sexuellt välbefinnande 
Minskad oro för graviditet 

Förbättrad livskvalitet 

Avsaknad av information 
Behov av information 

Vikten av information 

Behov av stöd 
Mäns attityder 

Psykosociala aspekter 

 

Förbättrad livskvalitet 
I sju artiklar beskriver kvinnorna att minskade fysiska och psykiska besvär ledde till 

ökat välbefinnande, vilket skapade underkategorin minskade fysiska och psykiska 

problem. I två utav artiklarna beskriver kvinnorna större frihet då symtomen försvann 

och skapade underkategorin större frihet. Fem artiklar menar att kvinnornas sexliv 

förbättrades efter hysterektomin vilket skapade underkategorin ökat sexuellt 

välbefinnande. Tre artiklar beskriver att kvinnorna upplevde minskad oro för en 

oönskad graviditet och skapade den sista underkategorin minskad oro för graviditet. 

Dessa fyra underkategorier resulterade i huvudtemat förbättrad livskvalitet.  

 

Minskade fysiska och psykiska problem 
Kvinnorna beskrev uttryckligen en förbättrad livskvalitet som följd av borttagandet av 

livmodern (Kjerulff, Langenberg, Rhodes, Harvey, Guzinski & Stolley, 2000; Mingo, 

Herman & Jasperse, 2000; Linenberger & Cohen, 2004). Detta yttrade sig främst i ett 

ökat välbefinnande, då fysiska symptom lindrades (Kjerulff et al., 2000; Mingo, 

Herman & Jasperse, 2000; Kritz-Silverstein, Wingard & Barret-Connor, 2002; 
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Augustus, 2002; Williams & Clark, 2000; Kinnick & Lenners, 1995; Linenberger & 

Cohen, 2004). Kjerullf et al. (2000) har i sin studie undersökt kvinnors symptom, 

psykologiska tillstånd och livskvalitet före och efter ingreppet. Två år senare hade 

symptom som vaginala blödningar lättat med 99,7%, bäckensmärtor 89,4%, 

ryggsmärtor 71%, aktivitetsbegränsning 96,6%, sömnstörningar 64,4%, utmattning 

68,7%, buksvullnad 81,1% och urininkontinens med 75,7%. De psykologiska tillstånd 

som präglat kvinnornas liv innan operationen var depression och oro, vilket lättade med 

73% respektive 67,6%. Vidare beskriver Kjerullf et al. (2000) att kvinnornas livskvalitet 

ökade markant, då begränsad fysisk funktion förbättrades för 63,4% av dem, begränsad 

social funktion och försämrad upplevelse av hälsa förbättrades med 88,6% samt 60,8%. 

Kvinnorna i Kinnick och Leners (1995) studie beskriver befrielsen från symptom med 

orden “great” och “wonderful”.  

 

Större frihet 
Fördelarna med hysterektomi inkluderade frihet från smärta samt offentliga 

förlägenheter och ständig planering av aktiviteter utifrån frekventa blödningar. 

Förmågan att nu mera kunna bära alla typer av kläder, så som vita underdelar, 

upplevdes frigörande (Augustus, 2002). Känslan av frihet, upplevelse av hälsa, ökat 

självförtroende och färre humörsvängningar ledde till att kvinnorna kände sig på 

nyttfödda och hela. Efter hysterektomin blev de mer avslappnade och tillfreds med sina 

liv, vilket resulterade i förbättrad livskvalitet (Linenberger & Cohen, 2004). 

 

Ökat sexuellt välbefinnande 

Majoriteten av kvinnorna upplevde att sexlivet förbättrades till följd av hysterektomin 

(Goetsch, 2005; Augustus, 2002; Kinnick & Leners, 1995; Parker, Roovers , Van der 

Bom, Van der Vaart & Heintz, 2003 & William & Clark, 2000). Detta berodde främst 

på befrielse från de symtom som tidigare besvärat dem (Goetsch, 2005; Augustus, 2002 

& Kinnick & Leners, 1995), så som smärta (Goetsch, 2005 & Augustus 2002). Hos 

67% av kvinnorna var smärta orsaken till att de inte kunnat uppleva sexuell njutning 

före ingreppet, vilket efteråt sjönk till 9%. Däremot upplevde 11% en ny form av 

smärta. Efter borttagandet av livmodern blev kvinnorna ombedda att beskriva sitt 

sexsliv, och 32% uppgav att det inte hade förändrats, 65% uppgav att de hade samlag 
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oftare och att det då var mer njutningsfullt, medan 2% upplevde det mindre 

njutningsfullt. Det framkom även att intresset för sexuell aktivitet ökade hos 31% av 

kvinnorna, medan 43% upplevde att intresset var oförändrat och 26% uppgav ett 

minskat intresse (Goetsch, 2005). De flesta kvinnorna i Augustus (2002) studie var 

överraskade och lättade över att deras sexualitet var oförändrad eller till och med 

förbättrad efter hysterektomin. Det var endast en kvinna som klagade över nedsatt 

lubrikation. Befrielsen från smärta och obehag samt att de åter kunde njuta av sitt sexliv 

ledde till förbättrat självförtroende och flertalet av kvinnorna berättade att de 

tillsammans med sin partner uppskattade sex mer efter ingreppet. Augustus (2002), 

Kinnick och Leners (1995) samt Williams och Clark (2000) menar dessutom att 

kvinnorna upplevde större frihet då de inte längre behövde oroa sig för att bli gravida. 

 

Parker et al. (2003) har i sin studie jämfört tre kirurgiska tillvägagångssätt vid 

borttagandet utav livmodern och teknikernas effekt på kvinnans sexuella välbefinnande. 

Sammanlagt deltog 413 kvinnor i undersökningen och samtliga hade genomgått 

ingreppet till följd av benign sjukdom. Utav dessa kvinnor genomgick 47% total 

abdominal hysterektomi, 25% subtotal abdominal hysterektomi och 29% vaginal 

hysterektomi. Efter sammanställning utav kvinnornas svar kom Parker et al. fram till att 

det sexuella välbefinnandet ökade med alla tre tekniker och att eventuell utveckling av 

problem kring sexuell aktivitet efter ingreppet, inte berodde på vilken metod som 

använts. 

 

Minskad oro för graviditet 
I tre utav studierna, där medelåldern på kvinnorna var över 40 år, framkom att 

infertilitet till följd av ingreppet mestadels upplevdes positivt då de inte längre behövde 

oroa sig för eventuell graviditet (Augustus, 2002; Kinnick & Leners, 1995; Williams & 

Clark (2000). Fem utav sex kvinnor i Kinnick och Leners (1995) undersökning hade 

barn sedan tidigare och passerat åldern för barnafödande, varpå de inte såg infertilitet 

som en förlust. Om de å andra sidan inte haft barn, men en önskan om det, menar 

kvinnorna att situationen troligtvis skulle upplevts annorlunda. Av 58 kvinnor i 

Linenberger och Cohens (2004) studie hade tio kvinnor inte fått barn innan 
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avlägsnandet av livmodern. Utav dessa tio kvinnor uttryckte fyra av dem oro över att 

inte längre kunna få barn och var innan ingreppet stressade över det faktum. 

 

Vikten av information 
I tre av artiklarna beskriver kvinnorna att de inte fått tillräcklig med information och i 

två av dem behovet av information. Detta resulterade i två underkategorier, avsaknad av 

information samt behov av information och bildade huvudtemat vikten av information.  

 

Avsaknad av information 
Kvinnorna upplevde avsaknad utav information från sjukvården kring ingreppet och 

livet där efter (Williams & Clark, 2000; Mingo, Herman & Jasperse, 2000; Kinnick & 

Leners, 1995). I en studie utav Williams och Clark (2000) intervjuades sammanlagt 38 

kvinnor, varav 22 med afroamerikanskt ursprung och 16 med kaukasiskt ursprung. I 

intervjuerna framkom att kvinnor från de båda grupperna saknade information från 

sjukvårdspersonal, främst från läkarna, kring fördelar och nackdelar med ingreppet och 

vilka olika typer av operationsmetoder det finns. William och Clark menar att detta 

tyder på hur viktigt det är med individuellt anpassad undervisning för att kunna bemöta 

dessa funderingar och eventuella farhågor.  

 

Behov av information 
Mingo, Herman och Jasperse (2000) tar i sin studie upp kvinnors behov av information 

om hysterektomi. Kvinnorna önskade att sjukvårdspersonalen skulle lyssna till dem 

samt noggrant och lugnt förklara olika alternativ och tillvägagångssätt. Svårigheter med 

att förstå och komma ihåg nya termer, diagnoser och symtom ledde till önskemål om 

skriftlig information, för ökad kunskap om symptom, medicinering och direktiv. En 

kvinna i Kinnick och Lenners (1995) studie önskade att läkaren skulle sitta ned och 

prata mer ingående med kvinnor i samma situation om ingreppet och vad som händer 

därefter.    
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Psykosociala aspekter 
Två artiklar beskriver kvinnors behov av stöd från signifikanta andra och två artiklar 

mäns attityder gentemot hysterektomerade kvinnor. Dessa skapade underkategorierna 

betydelsen av stöd och mäns attityder, vilket ledde fram till huvudtemat psykosociala 

aspekter. 

 
Betydelsen av stöd 
Kvinnorna i Kinnick och Leners (1995) studie upplevde stort stöd från signifikanta 

andra, främst genom närvaro och praktisk hjälp. Det upplevdes skönt att ha någon med 

sig timmarna innan och efter ingreppet och kvinnorna värdesatte familjens hjälp med 

hushållssysslor så som matlagning, städning och tvättning under konvalescensen. 

Majoriteten av deltagarna i Williams och Clarks (2000) intervjuer upplevde stort stöd 

från sina manliga partners och att detta var mer betydelsefullt än det från övriga 

familjemedlemmar. Männen ville kvinnornas bästa och stöttade dem i deras beslut att 

avlägsna livmodern i hopp om att de skulle må bättre. Åren innan hysterektomin hade 

påverkat relationen och kvinnorna berättade att även männen uppfattade denna tid som 

påfrestande.  

 

Mäns attityder 
Trots upplevt stöd från sina män beskrev många kvinnor, främst afroamerikanska, att 

män i samhället har en negativ attityd gentemot kvinnor som genomgått hysterektomi. 

Dessa attityder innefattar främst kvinnans fertilitet och hennes sexualitet. En 

afroamerikansk kvinna i William och Clarks (2000) studie uppgav att hennes man var 

emot ingreppet och ville förhindra det eftersom han önskade fler barn. 

 

I Augustus (2002) studie berättar kvinnor med afroamerikansk bakgrund att män med 

samma etnicitet har en negativ syn på hysterktomerade kvinnor. Männen tror att 

kvinnan inte längre är hel då livmodern tagits bort och därför valde kvinnorna att inte 

berätta om ingreppet då de var rädda att förlora sin partner. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Databasen Cinahl berör omvårdnad samt närliggande områden och har använts för att 

hitta vetenskapliga artiklar med vårdvetenskaplig och medicinsk grund. I början av 

sökprocessen begränsades årtalen mellan 2000 och 2014 för att få fram ny forskning 

kring valt ämne. Då detta resulterade i för få träffar ändrades utgångsåret till 1995 vilket 

gav fler antal träffar men å andra sidan äldre forskning. Resultatet i litteraturstudien är 

alltså baserat på både äldre och nyare forskning kring kvinnors upplevelser efter 

avlägsnandet av livmodern. Detta upplevdes till en början som en svaghet då äldre 

studier kan bli inaktuella med tiden, men då resultaten i de äldre och nyare studierna 

stämde överens sågs det inte som ett problem.   

 

Sökorden som användes i Cinahl diskuterades fram utifrån valt ämnesområde vilka 

översattes från svenska till engelska med hjälp av uppslagsverket Swedish MeSH. 

Sökorden kunde utökas i antal genom användning av nyckelord från lästa abstrakt i 

artiklarna och orden kombinerades med varandra för ett stort urval. Under sökprocessen 

exkluderades orden uterus och exstirpation då de inte gav tillräckligt med träffar. Första 

urvalet gjordes efter lästa titlar och andra urvalet efter lästa abstrakt. När artiklarna 

skulle läsas kunde inte alla öppnas i fulltext då Borås Högskola saknade tillgång till 

publicerande tidsskrift och ledde till få artiklar som kunde besvara valt syfte. 

Litteraturstudien som till en början var tänkt att baseras på tio vetenskapliga artiklar 

kunde av den anledningen enbart baseras på nio artiklar. Dessa lästes individuellt och 

analyserades sedan tillsammans enligt Fribergs (2012, ss. 138-139) granskningsmall för 

kvalitativa och kvantitativa studier. Därefter gjordes en kartläggning av kvinnornas 

upplevelser och gemensamma nämnare och ord markerades med understrykningspenna 

i artiklarna för att kunna bilda underkategorier som i sin tur skapade huvudteman. Då 

artiklarna skrivits på engelska var det av stor vikt att noggrant översätta orden till 

svenska med hjälp av uppslagsverk för att minimera feltolkningar.  

 

Ett utav inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle passerat 18 år, kriteriet behövde 

dock inte tillämpas under sökprocessen, då valda artiklar enbart utgick från kvinnor som 
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var äldre än 18 år. Ytterligare ett inklusionskriterie var att kvinnorna genomgått 

hysterektomi av medicinska skäl. Därav valde vi att exkludera hysterektomi baserat på 

könsbyte, kvinna – man. Författarna valde att använda sig av både kvalitativa och 

kvantitativa studier, fastän syftet tänkt belysa kvinnors upplevelser, då det fanns 

kvantitativa studier som baserats på upplevelser.  

 

Resultatdiskussion 
Innan kvinnorna kom fram till beslutet att avlägsna livmodern hade de besvärats av 

gynekologiska och urologiska symptom samt smärtor. Detta ledde till stor utmattning 

och de tvingades planera sina liv utefter symptomen. Då kvinnorna upplevde att 

besvären blev övermäktiga valde de att avlägsna livmodern. Ingreppet ledde till att 

kvinnorna blev av med fysiska och psykiska besvär, kände större frihet och ökat 

sexuellt välbefinnande samt minskad oro för graviditet. Detta var faktorer som 

förbättrades hos majoriteten av kvinnorna efter ingreppet och resulterade i en förhöjd 

livskvalitet. Detta leder troligtvis även till att kvinnorna upplever ökad hälsa. Dahlberg 

och Segesten (2010, ss. 47-49) menar att upplevelsen av fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande är en förutsättning för att människan skall kunna känna en inre balans 

samt jämvikt i livet och på så vis även hälsa.  

 

Trots att kvinnorna i litteraturstudien upplever att livet blir bättre har många män en 

negativ attityd gentemot hysterektomerade kvinnor. Dessa är förknippade med kvinnans 

fertilitet samt sexualitet och föreställningar om att kvinnan inte är hel då livmodern 

avlägsnats förekommer. Många kvinnor väljer därför att inte berätta om ingreppet då de 

är rädda att förlora sin partner.  

 

Bernhard (1992) har studerat synen på hysterektomerade kvinnor hos 25 män, i åldrarna 

22 till 57 år, med olika etnicitet. Alla män förutom en kände minst en kvinna som 

genomgått ingreppet. I studien framkom att män hade lite kunskap kring ingreppet och 

saknade intresse att lära sig mer. Männen hade föreställningar om att kvinnans 

sexualitet förändras till följd av hysterektomin och att sexlusten försämras. De trodde 

även att infertilitet, till följd av ingreppet, påverkade kvinnorna mycket och kunde leda 

till lågt självförtroende och depression. Dessa föreställningar överensstämmer inte med 
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kvinnornas upplevelser kring sexualitet och fertilitet i vår litteraturstudie. I denna 

framkom att kvinnorna kände ökat sexuellt välbefinnande och en minskad oro för en 

oönskad graviditet. Detta tyder på att mäns föreställningar kring sexualitet och fertilitet 

beror på en förlegad kvinnosyn där kvinnans förmåga att reproducera är starkt 

förknippad med kvinnans sexuella lust. Då hon inte längre kan föra arvet vidare skulle 

alltså sexlusten per automatik försvinna. Resultatet visar snarare att kvinnorna får en 

ökad sexuell lust efter att livmodern avlägsnats då hon inte behöver oroa sig för att bli 

gravid. 

 

Groff, Mullen, Byrd, Shelton, Lees och Goode (2000) har i en studie belyst icke 

hysterektomerade kvinnors upplevelser av mäns attityder gentemot hysterektomerade 

kvinnor. Sammanlagt deltog 148 kvinnor vilka delades in i fokusgrupper. Dessa bestod 

av kvinnor med afroamerikanskt och latinoamerikanskt ursprung samt vita amerikaner. 

Kvinnor från samtliga fokusgrupper upplevde att män har en negativ syn på 

hysterektomerade kvinnor och föreställningar om att kvinnor utan livmoder har ett stort 

hål där organet tidigare fanns och att slidan torkar ut förekommer.  

 

Ovan nämnda föreställningar tyder på att män kan ha en skev bild av hur ingreppet 

påverkar kvinnans kropp och hur hon verkligen upplever livet efter hysterektomin. 

Detta kan leda till att kvinnor väljer att inte berätta om ingreppet för andra, främst män, 

och på så vis bli ensamma i sin situation och inte få det stöd som behövs från sin 

omgivning.  

 

Många av männens föreställningar beror troligtvis på att de har lite kunskap om 

kvinnokroppen och ingreppet. Det är därför av stor vikt att kartlägga dessa för att 

sjukvårdspersonal skall kunna bemöta dem och ge män en ökad kunskap. Resultatet 

visar visserligen att kvinnorna upplevde stort stöd från sin manliga partner, men 

negativa attityder och föreställningar kan leda till att kvinnan inte blir förstådd i den 

situation hon befinner sig i, och därav inte får ett fullgott stöd. Sjukvårdspersonal bör 

därför även informera kvinnans partner om hysterektomi och svara på eventuella frågor 

och funderingar. Då den manliga partnern får mer kunskap kring ingreppet och 

kvinnans situation kan han troligtvis bli ett bättre stöd för henne.  
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Granskade artiklar utgår enbart från ett heteronormativt perspektiv, det vill säga 

relationen mellan en kvinna och en man, och det framgår inte hur de kvinnor som lever 

tillsammans med en annan kvinna upplever stödet från sin partner och mäns attityder. I 

artiklarna framkom inte heller vad icke hysterektomerade kvinnor har för attityder 

gentemot hysterektomerade kvinnor och det vore därför intressant att undersöka detta 

närmare för att se om kvinnors och mäns föreställningar skiljer sig åt. 

 

I resultatet framkom att kvinnor saknade information från sjukvårdspersonal kring 

ingreppet och livet där efter. Detta kan bero på att sjukvårdspersonal generellt har lite 

kunskap kring hysterektomi och kvinnors upplevelser. Detta kan leda till att kvinnan 

inte blir bekräftad i sin situation och att ett vårdlidande uppstår. Då kvinnan lider blir 

det även svårare att uppleva hälsa och hennes existens hotas. Det är därför av stor vikt 

att kvinnans upplevelser kartläggs och att sjukvårdspersonal får ta del av dessa. 

 

SLUTSATSER 

Resultatet visar att kvinnor över lag är nöjda och tillfreds med att ha opererat bort sin 

livmoder då ingreppet ledde till att de blev fria från sina symtom. Gynekologiska besvär 

försvann efter ingreppet och resulterade i förbättrad livskvalitet. De rikliga och 

oförutsägbara blödningarna hade tidigare orsakat utmattning hos kvinnorna och de fick 

planera hela sin vardag utifrån dessa. Då blödningarna försvann upplevde kvinnorna 

större frihet och de fick mer ork. Smärta var ytterligare ett symtom som reducerades, 

detta i kombination med att blödningarna försvann ledde till förbättrat sexuellt 

välbefinnande. Majoriteten av kvinnorna upplevde ökad sexuell njutning efter 

ingreppet, de kunde uppskatta samlag mer och behövde inte längre oroa sig för en 

oönskad graviditet.  

 

Kvinnorna hade ett stort behov av att få information kring ingreppet och hur livet 

därefter kunde se ut. Informationen från sjukvårdspersonal upplevdes bristfällig, främst 

från läkarna, och kvinnorna önskade att sjukvårdspersonalen skulle lyssna bättre till 

dem och noggrant svara på deras funderingar.  
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Kvinnorna upplevde stöd från signifikanta andra efter ingreppet vilket värdesattes högt. 

Viktigast var stödet från den manliga partnern. Kvinnorna upplevde dock att män, 

framförallt med afroamerikansk bakgrund, generellt har en negativ syn på 

hysterektomerade kvinnor. 
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Bilaga 1. Översiktstabell 

Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift  

Teoretiska 
utgångspunkter 

Syfte Studiedesign Resultat 

Augustus, E. 
C.  
2002 
“Beliefs and 
Perceptions of 
African 
American 
Women Who 
Have Had 
Hysterectomy” 
Journal of 
Transcultural 
Nursing 

 
 
 

Identifiera 
kulturella 
fördomar 
gentemot 
hysterektomi 
utifrån ett 
afroamerikanskt 
samhälle.   

Kvalitativ 
intervjustudie 
med 23 
deltagare. En 
innehållsanalys 
gjordes på 
intervjuerna.  

Det finns 
negativa 
attityder 
gentemot 
hysterektomi i 
det 
afroamerikanska 
samhället, vilket 
kan medföra att 
en del av 
afroamerikanska 
kvinnor skjuter 
upp ingreppet 
tills dess att de 
inte längre har 
något val. 

Goetsch, F.M. 
2005 
”The effect of 
total 
hysterectomy 
on specific 
sexual 
sensations” 
Obstetrics and 
Gynecology 
 

 Undersöka om 
kvinnor upplever 
förändring i 
aspekter av 
upphetsning efter 
borttagandet av 
livmodern och 
livmoderhalsen. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
studie med 105 
deltagare. Data 
samlades in 
genom enkäter 
som 
analyserades 
med hjälp av 
SPSS 
(Statistical 
Package for the 
Social 
Sciences). 

Hysterektomin 
gjordes 
abdominellt 
eller vaginalt. 
Sexuell 
tillfredsställelse 
ökade 
signifikant men 
sju kvinnor 
noterade 
försämrad 
sexuell funktion 
efter ingreppet. 

Kinnick, V., & 
Leners, D. 
1995 
”The 
Hysterectomy 
Experience: 
An 
Ethnographic 
Study” 
Journal of 
Holistic 
Nursing 

 Utifrån 
deltagarnas 
perspektiv förstå 
kvinnors 
upplevelser av 
hysterektomi. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med sex 
kvinnor. Data 
analyserades 
med hjälp av 
Spradleys 
(1979) 
etnografiska 
metod. 

Deltagarna 
upplevde större 
glädje då det 
blev fria från 
sina fysiska 
symtom efter 
ingreppet. 
Denna 
upplevelse 
beskrevs som 
oväntad.  
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Kjerulff, H.K., 
Langenberg, 
W.P., Rhodes, 
C.J., Harvey, 
A.L., 
Guzinski,  
M.G., & 
Stolley, D.P. 
2000 
”Effectiveness 
of 
Hysterectomy” 
Obstetrics and 
Gynecology 

 Mäta 
hysterektomins 
effekt på negativa 
symtom. 

Kvantitativ 
studie med 
1299 deltagare. 
Data samlades 
in med hjälp av 
intervjuer. SAS 
(Statistical 
software, 
version 6.12) 
användes för att 
sammanställa 
data. 

Grad av 
symtom, 
depression och 
grad av oro 
minskade 
signifikant efter 
hysterektomi 
och gav ökad 
livskvalitet, 
framförallt 
genom ökad 
social funktion.  

Linenberger, 
H., & Cohen, 
M.S.  
2003 
“From 
hysterectomy 
to historicity” 
Health Care 
for Women 
International. 

 Beskriva 
tillfrisknandet 
efter en 
hysterektomi. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med 65 
deltagare. 
Intervjuerna 
analyserades 
med hjälp av 
Van Kaams 
metod, en 
fenomenologisk 
analysmetod. 

Resultatet visar 
på en struktur i 
hur 
upplevelserna 
hos kvinnor 
som genomgått 
en hysterektomi 
kan bemötas.   

Kritz-
Silverstein, D., 
Wingard, 
L.D., & 
Barrett-
Connor, E. 
2002 
”Hysterectomy 
Status and Life 
Satisfaction in 
Older 
Women” 
Journal of 
women’s 
health & 
Gender-based 
medicine. 

 Undersöka 
långtidseffekterna 
av hysterektomi 
med fokus på 
livsbehag.  

Kvantitativ 
studie med 
1177 deltagare. 
Data samlades 
in med hjälp av 
enkäter och 
analyserades 
med hjälp av 
LSI-Z (Life 
Satisfaction 
Index-Z) och 
SWLS 
(Satisfaction 
with Life 
Scale).  

Kvinnorna 
upplevde ökat 
livsbehag efter 
ingreppet, men 
upplevde ingen 
ökad förbättring 
på lång sikt.  

Mingo, C., 
Herman, J.C. 
& Jasperse, M. 
2000 
“Women’s 

 Öka förståelsen 
för likheter och 
olikheter i 
kvinnors attityder, 
upplevelser och 

Kvalitativ 
studie där 158 
deltagare 
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