
 
 

 
 
Examensarbete i omvårdnad, 15 hp  

 
 
 
Kvinnors upplevelser av stöd i samband med 
hysterektomi  
En litteraturöversikt  
 
Amanda Axelsson 
Bianca Lindén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Johanna Tell 
Sjuksköterskeprogrammet, kurs: OM1504 
Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa 
Karlskrona januari 2020 



 
 

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa,  
Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad 
Januari 2020 

 

Kvinnors upplevelser av stöd i samband med 
hysterektomi  
 
Amanda Axelsson 
Bianca Lindén 
 
 
Sammanfattning  
 
Bakgrund: I Sverige är den vanligaste större gynekologiska operationen hysterektomi, vilket 
innebär att livmodern avlägsnas. Kvinnor upplever både fysiska och psykiska symtom i 
samband med sin hysterektomi. Risken att drabbas av depression efter operationen är som 
högst inom de två första månaderna. Därför viktigt att dessa kvinnor får stöd i samband med 
en hysterektomi. Att ge stöd innebär att kvinnan känner sig förstådd, får vägledning kring sin 
sjukdom och att erbjuda en trygghet.  
Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av stöd i samband med hysterektomi. 
Metod: En allmän litteraturöversikt med en induktiv ansats gjordes baserad på nio 
vetenskapliga artiklar. Analysen genomfördes enligt Fribergs strukturerade tillvägagångssätt.    
Resultat: Resultatet presenteras i två huvudkategorier; informativt stöd och känslomässigt 
stöd. Under informativt stöd bildades underkategorierna informativt stöd inför hysterektomi 
och informativt stöd efter hysterektomi. Under känslomässigt stöd bildades underkategorierna 
känslomässigt stöd från sjukvården, känslomässigt stöd från likasinnade och känslomässigt 
stöd från annat håll. 
Slutsats: Resultatet visade att kvinnor hade varierande upplevelser av stöd i samband med 
sin hysterektomi. För att uppfylla dessa kvinnors behov av stöd är det viktigt att 
sjuksköterskan ser till att kvinnan får tillräckligt med information och emotionellt stöd under 
hela omvårdnadsförloppet samt att en god vårdrelation främjas.   
 
Nyckelord: hysterektomi, information, kvinnohälsa, stöd, upplevelser.  
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Inledning 

År 2018 genomgick 7107 kvinnor i Sverige en hysterektomi vilket innebär att ca 20 kvinnor 

opererar bort livmodern varje dag (Socialstyrelsen, 2019). Hysterektomi är en av de mest 

förekommande gynekologiska operationerna som utförs på kvinnor över hela världen 

(Theunissen et al., 2017). En hysterektomi kan vara aktuellt vid gynekologiska 

sjukdomstillstånd eller gynekologiska komplikationer (Borgfeldt, Sjöblom, Strevens, & 

Wangel, 2019). De upplevelser och känslor som uppstår hos kvinnan i samband med att ett 

reproduktivt organ har tagits bort kan medföra att kvinnorna möter ett antal förändringar som 

påverkar dem både kroppsligt och själsligt (Silva & Vargens, 2016). I samband med en 

hysterektomi är det viktigt att kvinnorna får både fysiskt och psykiskt stöd (Shorey et al., 

2014).  

Omvårdnad av kvinnor i samband med en hysterektomi sker inom primärvården eller på en 

gynekologisk avdelning. Sjuksköterskan är ofta den första som möter dessa kvinnor när de 

läggs in på en gynekologisk avdelning (Jerpseth, 2011). För att kunna erbjuda stöd behöver 

sjuksköterskor få ökad kunskap och förståelse kring kvinnornas upplevelser av hysterektomi. 

Detta för att kunna ge dessa patienter bästa möjliga stöd och en personcentrerad vård. 

Bakgrund 

Hysterektomi 

Kirurgi för att avlägsna livmodern kallas hysterektomi (Torpy, Lynm, & Glass, 2004). 

Livmodern är ett muskulärt hålorgan belägen i kvinnans bäcken, som tillhör kvinnans inre 

könsorgan (Sundström Poromaa, 2010). Hysterektomi är en av de vanligaste gynekologiska 

operationerna som utförs på kvinnor i västvärlden (Leppert, Legro & Kjerulff, 2007). Att 

genomgå en hysterektomi leder till att kvinnan slutar få mens och inte kan bli gravid (Torpy, 

Lynm, & Glass, 2004). Anledningar för en hysterektomi kan bero på olika gynekologiska 

besvär. En hysterektomi kan övervägas vid endometrios och myom då båda tillstånden 

orsakar kraftig buksmärta och rikliga blödningar (Borgfeldt et al, 2019). En hysterektomi kan 

även behöva genomföras vid framfall och vid maligna eller benigna tumörer (Borgfeldt et al., 

2019; Torpy, Lynm, & Glass, 2004). I Sverige är benigna skäl den vanligaste orsaken till en 

hysterektomi. 
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Det finns tre olika omfattningar av ingreppet som inkluderar total hysterektomi, subtotal 

hysterektomi samt radikal hysterektomi (Shorey et al, 2014). Vid hysterektomi där 

äggstockarna avlägsnas påskyndas klimakteriet med flera år då östrogenproduktionen upphör. 

Ingreppet kan utföras vaginalt eller via buken genom ett snitt. I vissa fall kan laparoskopi 

användas då livmodern avlägsnas sektionsvis (Torpy, Lynm, & Glass, 2004).  

Enligt Silva och Vargens (2016) är sjukdomar inom det gynekologiska området ett allvarligt 

hälsoproblem. Det innebär en påverkan på att ett organ som är starkt kopplat till kvinnlighet 

och med ett symboliskt värde. Det är tidigare känt att det är vanligt för kvinnor att uppleva 

mycket känslor i relation till kroppen efter en hysterektomi och för varje enskild kvinna är 

gynekologisk kirurgi en unik upplevelse.  

Kvinnors upplevelser av hysterektomi 

Gynekologiska besvär som kraftiga blödningar och smärta kan påverka livskvaliteten. Även 

om besvären inte är livshotande så kan de leda till att kvinnors välbefinnande påverkas i så 

hög grad att en hysterektomi krävs för att lindra deras lidande (Rannestad, Eikeland, Helland 

& Qvarnström, 2000). Upplevelsen av hysterektomi och hur ingreppet påverkar kvinnan är 

väldigt individuell. Sjuksköterskan behöver se varje enskild individs behov av stöd och 

omvårdnad (Shorey et al., 2014).  

Kvinnor som genomgått en hysterektomi har en hög risk att drabbas av depression, ångest 

och sorg över att ha förlorat sin fertilitet (Lee, Kim, & Park, 2017; Shorey et al., 2014). 

Redan innan en hysterektomi lider en stor del av kvinnorna av depression och ångest som 

följd av smärta vilket påverkar deras dagliga liv. Hos en del av kvinnor kvarstår dessa 

problem även efter ingreppet. (Darwish, Atlantis, & Mohamed-Taysir, 2014; Vandyk, 

Brenner, Tranmer, & Van Den Kerkhof, 2011). Kvinnor upplever i samband med sin 

hysterektomi både psykiska och fysiska symtom och ofta upplevs symtomen vara kopplade 

till varandra. Fysiska symtom kan leda till psykiska symtom som i sin tur påverkar 

kvinnornas uppfattning av sin kroppsbild och upplevelse av femininitet men också deras 

energi (Darwish, Atlantis, & Mohamed-Taysir, 2014). En studie av Cooper, Mishra, Hardy, 

& Kuh (2009) visade att risken för depression är högre hos de kvinnor som genomgått en 

hysterektomi av maligna skäl och hos de som genomgår operationen i fertil ålder. 

Det kan innebära en stor emotionell påfrestning för kvinnan i samband med operationen. 

Rädsla för kirurgiska komplikationer förekommer. Även förlusten av fertilitet kan innebära 
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en emotionell påfrestning (Leppert, Legro & Kjerulff, 2007). Enligt en studie av Shorey m.fl. 

(2014) beskrivs vårdpersonalens kunskap som bristfällig kring de psykologiska aspekterna 

och det finns behov av ökad kunskap kring hur ingreppet kan påverkar kvinnan psykiskt. 

Risken att drabbas av psykologiska besvär är som högst inom de två första månaderna efter 

operationen, kortare vårdtider medför dock att patienter skrivs ut från sjukhus i ett skede där 

behovet av ett känslomässigt stöd kan vara stort (Heo, Chun, Oh, & Noh, 2019). Vårdtiden 

efter en hysterektomi i Sverige mellan ett och tre dygn. Vaginala hysterektomier har börjat 

utföras på dagkirurgi, vilket innebär att patienterna åker hem redan samma dag som ingreppet 

utförs (Pålsson, 2017). Enligt Stjerndahl, Löfgren, & Granåsen (2015) erbjuds vanligtvis inte 

något planerat återbesök efter en hysterektomi om operationen genomförts utan 

komplikationer. Anledningen ansågs vara att återbesök efter hysterektomi är resurskrävande 

och ej nödvändiga. Studien visade även att ungefär en femtedel av patienterna önskade att bli 

kontaktade men ingen kontakt togs.  

Stöd 

Det är viktigt i rollen som sjuksköterska att ha kunskap om de olika tankar och känslor som 

en hysterektomi kan medföra för att kunna stödja kvinnan. Genom en ökad förståelse kan 

sjuksköterskor ge bättre omvårdnad och stöd till patienterna för att uppnå en så holistisk vård 

som möjligt (Shorey et al., 2014). För att kunna bidra med en högkvalificerad vård behöver 

sjuksköterskan ha förståelse för varje kvinnas unika livssituation (Rannestad, Eikeland, 

Helland & Qvarnström, 2000). 

Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. Omvårdnaden består av både ett 

vetenskapligt kunskapsområde samt ett personcentrerat arbete som grundar sig i en 

humanistisk människosyn. Sjuksköterskan ska ha ett personcentrerat förhållningssätt som 

utmärker sig genom att patienten och dess närstående blir sedda som unika personer med 

individuella behov, känslor och värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Omvårdnaden förutsätter att det finns någon form av vårdrelation mellan sjuksköterskan och 

patienten för att sjuksköterskan inte endast ska utgå från generell kunskap om patienten. 

Vårdrelationen hjälper sjuksköterskan att skapa en helhetssyn kring patienten och identifiera 

vilket behov av stöd patienten har (Berg, 2019). Fokus ligger på att stödja och stärka 

patientens hälsa (Ekeberg, 2015). Stöd innebär också att lyssna, informera och undervisa 

patienten så att patientens egna resurser stärks (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2019). Patienten 

ska känna sig förstådd och uppleva en trygghet och säkerhet i sjuksköterskans omvårdnad. 
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Sjuksköterskan ska bekräfta patientens lidande, ge tröst och förmedla hopp, vilket gör att 

patienten känner en tillit och ett förtroende för vården (Söderlund, 2017). Vid bristande 

omvårdnad kan patienten uppleva lidande (Berg, 2019).   

Patienten kan uppleva stöd i att få information och vägledning kring sin sjukdom och 

behandling. Informationen kan med fördel mottas både skriftligt och muntligt (Mattila, 

Kaunonen, Aalto, & Åstedt-Kurki, 2014). Att erhålla information kan bidra med en ökad 

känslan av kontroll. När sjuksköterskan informerar patienten är det viktigt att samtalet 

anpassas till patienten så att informationen inte upplevs för invecklad (Wiklund Gustin, 

2015). Patienten uppfattar inte alltid den givna informationen på avsett sätt, vilket kan få 

konsekvenser för hur patienten hanterar situationen. Sjukvårdens synsätt kan skilja sig från 

patientens vilket innebär att sjuksköterskan behöver förstå patientens perspektiv och att stöd 

baseras på patientens perspektiv (Kärner Köhler, 2014). 

Det är känt att behovet av information är lättare att uttrycka än ett behov av känslomässigt 

stöd (Mattila et al., 2014). Ett sätt att ge stöd kan vara att lyssna och ge tröst (Wiklund 

Gustin, 2015). Vad som tröstar och vilket stöd som bör ges beror på situationen. Tröst är 

betydelsefullt för alla människor genom hela livet och förenat med trygghet. I vårdkontext 

kan trygghet innebära att lyfta fram patientens behov av kontroll och motverka faktorer som 

skapar otrygghet (Santamäkt Fischer & Dahlqvist, 2014). Stöd innebär mer än att få 

information och empati. Stöd kan även innebära att bli omhändertagen, fysisk beröring samt 

att känna närvaro (Mattila et al., 2014). Genom stöd skapas förutsättningar för patienten att 

hantera det som är svårt och motverka negativ inverkan av stress (Wiklund Gustin, 2015). 

Empati och lyhördhet förmedlar stöd och tröst till patienten (Santamäkt et al, 2014). 

Om patienten upplever en brist på kunskap om sin sjukdom kan det medföra att patienten inte 

för fram sin talan eller uttrycker sina behov. Sjuksköterskan bör därför arbeta för att stödja 

patienten och se till patientens rätt till delaktighet i den egna vården (Lidén, 2014). Enligt 

Patientlagen (SFS 2014:821) har sjuksköterskan en skyldighet att främja patientens 

självbestämmande och integritet samt att göra patienten delaktig i sin egen vård. Lagen 

stödjer patientens möjlighet att kunna medverka i den egna vården och bygger huvudsakligen 

på att de skyldigheter som hälso- och sjukvårdspersonalen har kring patientens vård. 

Patienten har rätt till information kring sitt hälsotillstånd, vård och behandlingsalternativ 

(PAL, SFS 2014:821). Patientens delaktighet handlar om att upprätthålla en känsla av 

kontroll (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). En personcentrerad vård skapar en 
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delaktighet där patientens upplevelse är i fokus (Carlström, et al., 2013; Eldh, 2019). 

Sjuksköterskan skapar förutsättningar för delaktighet genom förmåga att lyssna och ge stöd 

samt genom att förmedla information som ger patienten en ökad kunskap (Eldh, 2019). 

Patientens önskan kring delaktighet är individuell och kan variera mellan att vilja ha en aktiv 

roll eller inta en passiv roll (Carlström, et al., 2013). Patientlagen föreskriver att hälso- och 

sjukvården ska skapa en förutsättning för patientdelaktighet men att delaktighet inte är en 

skyldighet för patienten (PAL, SFS 2014:821).  

Peplaus interaktionsteori 

Peplaus interaktionsteori (1988) är uppbyggd kring den interpersonella relation och process 

som uppstår och utvecklas mellan patient och vårdpersonal. Den bygger på att sjuksköterskan 

och patienten skapar en god vårdrelation, vilket är viktigt för att kvinnor ska kunna uppleva 

stöd i samband med en hysterektomi. Genom att bistå med kunskap och vägledning möjliggör 

sjuksköterskan för kvinnan att fatta egna välgrundade vårdbeslut. Enligt Peplau finns det tre 

viktiga beståndsdelar i vårdmötet närmare bestämt patienten, sjuksköterskan och relationen 

dem emellan.  

Identifiera patientens behov 

I kvinnors upplevelser av stöd i samband med hysterektomi är det viktigt för sjuksköterskan 

att kunna identifiera behov för att det ska vara möjligt att tillgodose dem. I omvårdnadsteorin 

ingår begreppen behov, frustration, konflikt och ångest. Både psykologiska och fysiologiska 

behov framkallar spänningar som i sin tur ger upphov till energi och för med sig olika 

beteenden. Behov, frustration och konflikt kan orsaka ångest som leder till både negativ och 

positiv energi. I sjuksköterskans samspel med kvinnan ska denna ångest tydliggöras. 

Omvårdnad beskrivs enligt Peplau (1988) som mötet mellan en individ som är sjuk och i 

behov av vård och sjuksköterskan som kan hjälpa individen med dessa vårdbehov. 

Sjuksköterskan delar uppgiften att uppnå hälsa med andra yrkesdiscipliner inom vården, men 

har huvudansvaret angående omvårdnad. 

En professionell omvårdnad kännetecknas av fem attribut enligt Peplau (1988). Det första är 

att patienten är i fokus. I samband med en hysterektomi ska sjuksköterskan lyssna på kvinnan 

samt hjälpa henne att utforska erfarenheter och eventuell oro. Det kan vara den kvinnliga 

patientens omedelbara oro i sjukdomssituationen, hennes personliga reaktion på situationen 

samt oro i relation till arbete och familj. Det andra kännetecknet på professionell omvårdnad 

enligt Peplau innebär att sjuksköterskan använder deltagarobservationer i mötet med 
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patienten. Vid deltagarobservationer krävs att sjuksköterskan inte bara iakttar patientens 

beteende utan även sitt eget. Pågående interaktion är ett samspel som innebär att reagera på 

patienten och samtidigt vara deltagande i mötet. Det tredje kännetecknet på professionell 

omvårdnad enligt Peplau innebär medvetenhet om rollen som kvinnan tilldelar 

sjuksköterskan. Patienten kan se sjuksköterskan som en rådgivare eller som en källa till 

information men patienten kan också se sjuksköterskan som en vän. Sjuksköterskan behöver 

ha en medvetenhet kring patientens uppfattning. Det fjärde kännetecknet på professionell 

omvårdnad innebär att sjuksköterskan undersöker, samlar in information och gör 

observationer. Det femte kännetecknet på professionell omvårdnad innebär att sjuksköterskan 

genom sina observationer använder teori för att tolka och förstå den insamlade informationen 

från patienten (Peplau, 1988). 

Sjuksköterskans uppgift av att ge stöd 

Patientens och sjuksköterskans relation under vårdtiden utvecklas genom fyra överlappande 

faser (Peplau, 1988). Den första fasen som patienten och sjuksköterskan går igenom kallar 

Peplau för orienteringsfasen. Enligt Peplau kan vårdrelationen vara asymmetrisk i början då 

patienten är underlägsen sjuksköterskan gällande kunskap om sjukdomen. Patienten söker då 

klarhet i situationen och det är sjuksköterskans uppgift att identifiera luckor i information och 

hjälpa patienten att hantera situationen. Sjuksköterskan vägleder patienten till att ta en aktiv 

roll i sin egen vårdprocess genom att anpassa sig efter patientens behov. Först när patienten 

lärt sig att kontrollera situationen kan relationen övergå till nästa fas. Den andra fasen som 

patienten och sjuksköterskan går igenom är identifieringsfasen. I denna fas kan patienten 

uppfatta och kontrollera sin situation bättre, vilket innebär att resurserna förstärks. Patienten 

börjar knyta an till sjuksköterskan och vårdrelationen blir mer jämställd. Genom att se 

patienten som en unik person som får utrymme att uttrycka sig erbjuder sjuksköterskan stöd. 

Den tredje fasen som patienten och sjuksköterskan går igenom är utforskningsfasen. Denna 

fas innebär att patienten känner sig delaktig i vårdandet och kan använda sig av sina resurser. 

Patienten känner sig bekväm i att hantera den nya situationen. Sjuksköterskan hjälper 

patienten att använda sig av sina resurser och stödjer patienten till att fatta egna beslut kring 

sin vård. Den fjärde fasen som patienten och sjuksköterskan går igenom är 

beslutsfasen.  Patienten frigör sig från sitt beroende av sjuksköterskan och blir allt mer 

självständig. I denna fas kan patienten känna en rädsla för att komma hem och för att känna 

sig hjälplös igen. Här behöver patienten stöd av sjuksköterskan att hantera den nya 

situationen och överkomma sin rädsla. Peplau beskriver en lyckad vårdrelation som 
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ömsesidig, men det är sjuksköterskans uppgift att stödja patienten genom alla faser innan 

patienten lämnar sjukhuset (Peplau, 1988). 

Problemformulering 

Hysterektomi är den vanligaste större gynekologiska operationen i Sverige och i hela världen 

(Leppert, Legro & Kjerulff, 2007; Socialstyrelsen, 2019; Theunissen et al., 2017). Därför är 

möjligheten stor att grundutbildade sjuksköterskor möter denna typ av patientgrupp i sitt 

omvårdnadsarbete. Operationen genomförs ofta efter gynekologiska besvär som medfört 

lidande (Rannestad, Eikeland, Helland & Qvarnström, 2000). Att genomgå en hysterektomi 

är ett stort ingrepp som vi vet påverkar kvinnan fysiskt men också känslomässigt (Leppert, 

Legro & Kjerulff, 2007). Kortare vårdtider medför att patienter skrivs ut från sjukhus i ett 

skede där behovet av känslomässigt stöd kan vara stort (Heo, Chun, Oh, & Noh, 2019). De 

flesta kvinnor har förväntningar på att få höjd livskvalitet efter operationen, men studier visar 

att en stor del av kvinnorna genomgår både fysiska och psykiska negativa konsekvenser (Lee, 

Kim, & Park, 2017; Shorey et al., 2014). Upplevelser av hysterektomi och hur ingreppet 

påverkar livskvalitén är mycket individuell (Shorey et al., 2014). I samband med en 

hysterektomi är det viktigt att patienten är delaktig, vilket kräver att sjuksköterskan skapar en 

god vårdrelation, vilket uppnås då patient och sjuksköterska delar information med varandra 

(Carlström, et al., 2013; Eldh, 2019; Berg, 2019; Lidén, 2014). För att sjuksköterskan ska 

kunna skapa en trygg miljö i patientmötet, ge adekvat information och kunna bemöta 

patienten på en individanpassad nivå är det centralt att förstå patientens behov av stöd i 

samband med en hysterektomi. 

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av stöd i samband med hysterektomi. 

 

Metod 

Design  

Den metod som tillämpades var en allmän litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar 

enligt Friberg (2017). Inom kvalitativ forskning betonas förståelsen av människans 

upplevelser av ett fenomen i sitt sammanhang vilket är centralt i denna studie (Segesten, 

2017). En litteraturöversikt valdes eftersom den innebär att utgå från ett tydligt formulerat 

syfte som besvaras genom att identifiera, värdera och analysera relevant forskning. En 
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litteraturöversikt innebär också att skapa en ökad förståelse för det valda fenomenet genom 

att sammanställa tidigare forskning och skapa en ny helhetsbild kring ett problem (Friberg, 

2017). 

Urval  

Som underlag till studien valdes vetenskapliga artiklar för att svara på studiens syfte. I 

vetenskapliga artiklar finns den senaste forskningen publicerad. För att undersöka om det 

fanns ett vetenskapligt underlag för studien samt skapa en översiktsbild över 

forskningsområdet, gjordes två inledande litteratursökningar i början av arbetet (Friberg, 

2017). Vid en litteraturöversikt behöver litteratursökningen ske systematiskt för att få fram 

det slutgiltiga urvalet (Östlundh, 2017). Val och avgränsningar behöver göras för att få fram 

relevant forskning. Inför litteratursökningen fastställdes inklusionskriterier med anledning att 

fokusera litteratursökningen. Detta innebär att formulera kriterier vilka överensstämmer med 

syftet. Avgränsningarna i litteratursökningen dokumenteras noggrant och redovisas utav 

sökord och sökvägar (Friberg, 2017).  

Inklusionskriterier för denna studien var som följer: kvinnor som genomgått en hysterektomi 

och som speglar deras upplevelser i tiden från det att beslut fattats om hysterektomi och tiden 

efter operationen. Artiklarna skulle vara publicerade under åren 2009–2019 eftersom 

vetenskapligt material är en färskvara och äldre material inte var av intresse. Artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska, innehålla etiska ställningstaganden samt vara peer reviewed. Peer 

review används för att säkerställa en god vetenskaplig standard (Östlundh, 2017). 

Datainsamling  

Efter satta urvalskriterier så planerades sökningarna och ett dokument skapades för att 

dokumentera varje steg (Östlundh, 2017). Sökningen utgick från ett tydligt formulerat syfte 

som sattes som titel i dokumentet. Sökord valdes utifrån syftets nyckelord. De valda sökorden 

blev hysterektomi, stöd och upplevelse. Sedan identifierades synonyma termer till 

nyckelorden för att bygga ut samlingen av sökord. Orden översattes från svenska till engelska 

med hjälp av svenska Medical Subject Headings (MeSH), vilket är en ämnesordlista. 

Ämnesord bildar ett sökträd med relaterade ord och ger sökningen ett bättre sökresultat. I 

databasen PubMed användes MeSH-termer som ämnesord och motsvarande funktion i Cinahl 

är Cinahl Subject Headings. Ämnesorden användes både i fritext och som MeSH-termer för 

att söka fram relevanta artiklar. För att effektivt kombinera söktermerna och hitta 
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datamaterial som motsvarade inklusionskriterierna användes booleska sökoperatorer. Orden 

AND och OR användes för att bilda sökblock. Den booleska termen OR bidrar till en bredare 

sökning medan den booleska termen AND kombinerar två söktermer och gör sökningen mer 

specifik (Östlundh, 2017). För att täcka in så mycket vetenskapliga artiklar som möjligt 

kombinerades olika söktermer och indexord i databaserna Cinahl och PubMed.  

Blocksökningen I PubMed resulterade i 275 träffar. Samtliga träffar lästes på titelnivå för att 

skapa ett helikopterperspektiv utifrån sökningen (Friberg, 2017). Tjugosex träffar bedömdes 

motsvara inklusionskriterierna och lästes även på abstractnivå. Sex av dessa bedömdes 

fortsatt motsvara inklusionskriterierna. Dessa sex artiklar lästes i fulltext. Blocksökningen i 

Cinahl resulterade i 45 träffar, samtliga lästes på titelnivå. Fyrtio träffar lästes på abstractnivå. 

Sex artiklar lästes i fulltext Fyra av artiklarna förekom i båda sökningarna. Efter att ha 

studerat referenslistor i relevanta artiklar gjordes även en kompletterande sekundär 

fritextsökning i respektive databas. Sökorden som användes i den sekundära sökningen var: 

“women's attitudes toward hysterectomy”. Denna sökning resulterade i ytterligare en artikel 

som svarade mot studiens inklusionskriterier (Östlundh, 2017). Sökningarna resulterade i nio 

artiklar att kvalitetsgranska, samtliga med kvalitativ design. Sökningarna presenteras också i 

bilaga 1. 

Kvalitetsgranskning  

Enligt Friberg (2017) ska kvalitetskrav ställas och de inkluderade artiklarnas kvalitet ska 

granskas innan dataanalysen genomförs. Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av ett 

granskningsprotokoll för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod som är 

utarbetad av Institutionen för hälsa vid Blekinge Tekniska Högskola, med utgångspunkt från 

Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2011) mall. Granskningsprotokollet presenteras i bilaga 2. 

Granskningsprotokollet utgick från olika frågor om artiklarnas innehåll och uppbyggnad. 

Svaret ”ja” på frågorna gav ett poäng och svaret ”nej” och ”vet ej” gav noll poäng. 

Totalsumman räknades i procent där granskningspoäng angav graden av kvalitet enligt 

följande: grad I hög kvalitet (80–100%); grad II medelhög kvalitet (70–79%); grad III låg 

kvalitet (60–69%). 

Genom att en noggrann granskning gjordes av artiklarnas resultat, metod samt teoretiska 

utgångspunkt kunde en totalbedömning av studiernas kvalitet fastställas (Friberg, 2017). 

Kvalitetsgranskningen genomfördes individuellt för att säkerställa att författarna inte 

påverkas av varandras åsikter. Sedan jämfördes resultaten av kvalitetsgranskningarna. 
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Jämförelsen resulterade i samma bedömning angående artiklarnas kvalitet. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i tre artiklar med hög kvalitet, sex artiklar med medelhög 

kvalitet och inga artiklar med låg kvalitet. Artiklarna kvalitetsnivå presenteras översiktligt i 

en artikelmatris (bilaga 3). 

Dataanalys  

Fribergs (2017) analysmetod för en allmän litteraturöversikt valdes för att analysera 

artiklarnas resultat. Metoden bygger på fyra analyssteg. 

 

Figur 1. Analysöversikt. 

Nio vetenskapliga artiklar av kvalitativ design inkluderades i analysen. Det första steget 

innebar att artiklarna lästes ett flertal gånger i sin helhet för att innehåll och sammanhang 

skulle förstås. Därefter sammanfattades varje artikel för att säkerställa att allt väsentligt har 

uppfattats och dokumenterats (Friberg, 2017). Data från artiklarnas resultat reducerades ner 

till allt som bedömdes vara centralt för att besvara studiens syfte. 

Det andra steget innebar att dokumentera artiklarnas innehåll i en översiktstabell i relation till 

studiens syfte och de problemområde som skulle undersökas. Tabellen utformade med 

information om författare/år/land; titel; metod/urval; syfte; resultat samt slutsats för att skapa 

en tydlig överskådlighet eftersom den låg till grund för den fortsatta analysen (bilaga 3). 

Översiktstabellen skapade även struktur på materialet som skulle analyseras (Friberg, 2017). 

Det tredje steget innebar att identifiera likheter respektive skillnader i de utvalda 

artiklarnas teoretiska utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, analys samt i syften. 

Steg 1
• Utvalda artiklarna lästes ett flertal gånger och sammanfattades sedan.

Steg 2
• Översiktstabell skapades.

Steg 3
• Likheter respektive skillnader identifierades i artiklarnas resultat. 

Steg 4
• Materialet sammanställdes och kategoriserades.
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Dessa aspekterna var viktiga för att förstå på vilka grunder resultaten var framtagna samt för 

att urskilja vad som karakteriserade varje studie (Friberg, 2017). Genom att skapa ett 

dokument med väsentlig data från alla nio artiklarnas resultat, kunde likheter och skillnader i 

kvinnors upplevelser av stöd i samband med hysterektomi identifieras. 

Det fjärde steget innebar att göra en sammanställning av vad som analyserats fram genom att 

materialet sorterades och kategoriserades in under lämpliga rubriker. På detta vis skapades en 

ny helhet (Friberg, 2017). Liknande upplevelser sorterades samman och de skillnader som 

urskildes blev underlaget till resultatets rubriker.  

Etiska överväganden  

Enligt vetenskapsrådets riktlinjer för god medicinsk forskning betonas det att forskningen ska 

vara hederlig och ärlighet ska bibehållas. Avsteg från god vetenskaplig sed innebär att 

fabricera eller plagiera data, metoder utan angivande av källa eller förvrängning av 

forskningsprocessen på annat sätt, som missvisande analysdata som förvränger tolkningen 

(Vetenskapsrådet 2007; Vetenskapsrådet, 2011). Under studiens gång har en etisk 

medvetenhet genomsyrat hela arbetet. För att följa god vetenskaplig sed har ingen data 

plagierats eller fabriceras, utan kontinuerligt härletts tillbaka till ursprungskällan. 

Forskningsprocessen och metoder har adekvat följts samt att ingen särbehandling har skett i 

hanteringen av studiens utvalda artiklar. All originaltext skriven på engelska har noggrant 

översatts i sitt sammanhang för att i största mån undvika feltolkning i enlighet med 

Kjellström (2017). 

Eftersom ett examensarbete räknas som ett vetenskapligt dokument ska det också uppfylla 

kraven på vetenskaplig kvalitet. För att uppnå vetenskaplig kvalitet i ett examensarbete bör 

artiklar som används i en litteraturöversikt påvisa att forskarna gjort etiska överväganden. 

Inför denna litteraturöversikt övervägdes den nytta som ses med studien och vägdes mot 

studiens risker den kan medföra för de personer som medverkat. Detta eftersom individen 

alltid går före vetenskapen och samhällets behov (Mårtensson & Fridlund, 2017). Forskaren 

ska informera deltagande om den aktuella forskningsstudiens syfte. Deltagare i 

undersökningarna har haft rätt att själva bestämma över sin medverkan. Uppgifter om 

forskningspersoner i valda studier är konfidentiella (Vetenskapsrådet, 2002). 

Genom att inkluderade artiklar hade etiska tillstånd antogs detta vara säkerställt. Detta gav en 

försäkran om att deltagarna medverkat frivilligt. Resultatet kan komma att bli betydande för 
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den grundutbildade sjuksköterskan i en förbättrad kunskap kring stödet i samband med 

hysterektomi. Det ansågs att studiens nytta överväger potentiella risker. I enighet med 

Helsingforsdeklarationen ska individens intresse prioriteras och risker vägas mot nytta 

(World Medical Association, 2018).  

Resultat  

Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av stöd i samband med hysterektomi. 

Resultat bygger på nio vetenskapliga artiklar av kvalitativ design som svarade på studiens 

syfte. I analysen framkom två huvudkategorier som utgjordes av informativt stöd och 

känslomässigt stöd. Under huvudkategorin informativt stöd bildades underkategorierna 

informativt stöd inför hysterektomi och informativt stöd efter hysterektomi. Under 

huvudkategorin känslomässigt stöd bildades underkategorierna känslomässigt stöd från 

sjukvården, känslomässigt stöd från likasinnade och känslomässigt stöd från annat håll. 

(Figur 2). 

Figur 2. Översikt av huvud- och underkategorier. 

Informativt stöd  

Informativt stöd inför hysterektomi 

Flera studier visade att kvinnor upplevde en brist på informativt stöd inför deras hysterektomi 

(Askew, 2009; Bossick, Sangha, Olden, Alexander, & Wegienka, 2018; de la Cruz et.al., 

2013; Herling, Palle, Moeller, & Thomsen, 2016; Hughes, Knibb, & Allan, 2010; Nykanen, 

Suominen, & Nikkonen, 2011; Roudi, Tirgari, Ali, Nayeri, & Rayyani, 2019). I ett flertal 

studier framkom det att kvinnor upplevde bristande förkunskap vilket bidrog till att de inte 
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självständigt kunde fatta beslut angående om de skulle utföra en hysterektomi eller inte 

(Bossick et al., 2018; Hughes et al, 2010; Roudi et al., 2019). Bristen på informativt stöd 

medförde känslor av maktlöshet (Bossick et al. 2018). Flera kvinnor baserade sitt beslut på 

läkarens rekommendationer i brist på informativt stöd (Bossick et al., 2018: Hughes et al., 

2010; Roudi et al., 2019). Samtidigt fanns det en del kvinnor som upplevde att de fått 

tillräckligt med information för att känna sig delaktiga i beslutet om att genomgå 

hysterektomi (Bossick et al., 2018). Att ha kunskap om operationen var kvinnors främsta 

behov, särskilt i beslutsprocessen (Askew, 2009; Hughes et.al., 2010; Roudi et al., 2019).  

Många kvinnor saknade informativt stöd inför hysterektomin om hur operationen 

genomfördes (Herling et al., 2016). Enligt Askew (2009) saknades det särskilt kunskap kring 

livmoderns anatomi. Några kvinnor uppgav att de inför operationen inte var säkra på vilket 

organ som skulle tas bort (Bossick et al., 2018). Bristen på information och förförståelse 

gjorde att vissa kvinnor kände sig sårbara och osäkra. Hade kvinnorna haft mer kunskap inför 

hysterektomin så hade de förmodligen upplevt situationen annorlunda (Askew, 2009). 

Inför operationen var flera av kvinnorna oroliga vilket bidrog till att de sökte informativt stöd 

från andra källor än sjukvården (Herling et al.,2016). Flera studier visade att kvinnor sökte 

information på internet för att kompensera för bristfälligt informativt stöd från sjukvården 

(Askew, 2009; Roudi et al., 2019). Dock kunde information från internet upplevas som 

förvirrande och opålitligt (Hughes et al., 2010). En del av kvinnorna beskrev att de endast fått 

en broschyr med information. Även om de fått möjlighet att ställa frågor så hade de så lite 

kunskap att de inte visste vilka frågor de skulle ställa (Askew, 2009). De flesta kvinnor var 

bekväma att ta upp tankar och åsikter med sjukvårdspersonalen bortsett från några få kvinnor 

som ansåg att läkaren hade en förutbestämd uppfattning av situationen (Bossick et al., 2018).  

Inför hysterektomin fick kvinnorna information om återhämtningsprocessen, men flera 

kvinnor upplevde att det informativa stödet inte var tillräckligt (Bossick et al., 2018; de la 

Cruz et al., 2013; Herling et al., 2016; Hughes et al., 2010; Roudi et al., 2019). Flera kvinnor 

upplevde att de hade ett behov av att få mer informativt stöd innan operationen kring 

potentiella komplikationer (Bossick et al., 2018).  

Informativt stöd efter hysterektomi  

Flera studier visade att det fanns ett behov av att få informativt stöd i efterhand (Bossick et 

al., 2018; de la Cruz et al., 2013; Hughes et al., 2010; Roudi et al., 2019). De kvinnor som 
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upplevde komplikationer trodde att deras återhämtning skulle vara annorlunda utifrån den 

information de fått tidigare (Bossick et al., 2018). Eftersom komplikationer inte diskuterades 

förväntade sig kvinnorna att allt skulle bli bra efter operationen (Roudi et al., 2019).  

En studie visade att kvinnorna önskade att deras partners fått informativt stöd från sjukvården 

eftersom de upplevde en brist på förståelse under återhämtningsperioden (Askew & Zam, 

2013). Flera kvinnor var inte förberedda på den brist på energi som väntade dem när de kom 

hem. Det saknades även informativt stöd kring hur mycket blödning som var normalt efter 

operationen (Herling et al., 2016). Bristen på kunskap bidrog till att kvinnorna kände en 

osäkerhet kring att kontakta sjukvården postoperativt (Herling et al., 2016; Roudi et al., 

2019). Flera kvinnor tog del av sin journal för att läsa om vad som hänt och få ytterligare 

information om operationen i efterhand (de la Cruz et al., 2013; Herling et al., 2016). 

I de fall där kvinnor genomgått en akut hysterektomi upplevdes stödet från sjuksköterskan 

otillräckligt då sjuksköterskorna ibland inte hade tillräckligt med kunskap om kvinnans 

situation. Det fanns även en brist på kontinuerlig personal och omsättning på sjuksköterskor 

var stor (de la Cruz et al., 2013). Det framkom att kvinnor inte visste vart de skulle vända sig 

med sina fysiska och sexuella problem efter operationen (Roudi et al., 2019). Bland de 

kvinnor som genomgått en akut hysterektomi upplevdes bristen på informativt stöd som 

psykiskt påfrestande (de la Cruz et al., 2013). 

Känslomässigt stöd 

Känslomässigt stöd från sjukvården  

Det fanns ett behov av att få känslomässigt stöd från sjukvårdspersonal efter hysterektomin 

(Bossick et al., 2018; de la Cruz et al., 2013; Hughes et al., 2010; Roudi et al., 2019). En 

önskan uttrycktes om att sjukvårdspersonalen skulle ägna mer uppmärksamhet på kvinnans 

känslomässiga symtom efter operationen (Bossick et al., 2018). Det fanns kvinnor som 

upplevde känslor av sorg och förlust i samband med deras hysterektomi samt att det var en 

påfrestande upplevelse. De kvinnorna upplevde inte att de fick stöd kring de känslomässiga 

reaktionerna från sjukvårdspersonal. De uttryckte en önskan om att sjuksköterskan 

uppmärksammat deras känslor redan innan operationen för att på så sätt kunnat bearbetats i 

tid (Roudi et al., 2019). De visade sig finnas ett behov av ytterligare uppföljningsbesök efter 

operationen, för att hantera de känslomässiga följderna (de la Cruz et al., 2013). Kvinnor som 

upplevde att de fick känslomässigt stöd och empati från sjukvårdspersonalen såg det som 

betydelsefullt (de la Cruz et al., 2013; Nykanen et al., 2011). De kvinnor som hade möjlighet 
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att överväga sina alternativ före hysterektomin rapporterade att de pratade med vårdpersonal 

för att få känslomässigt stöd i sitt beslutstagande om att välja operation (Bossick et al., 2018; 

Hughes et al., 2010).  

Flera kvinnor visste inte vart de skulle vända sig med sina känslomässiga problem efter 

operationen (Roudi et al., 2019). Bland de kvinnor som genomgått en akut hysterektomi 

upplevdes ett behov av stöttning i deras försenade känslomässig reaktion av sorg, skuld eller 

ilska (de la Cruz et al., 2013). Postoperativt var uppmärksamheten inriktad på kvinnans 

fysiska återhämtning och det känslomässiga stödet var inte prioriterat (Hughes et al., 2010; de 

la Cruz et al., 2013). En del kvinnor upplevde det känslomässiga stödet från sjuksköterskan 

som bristfälligt och att vården inte var individanpassad. Kvinnorna kände att 

sjuksköterskornas fokus var på den praktiska behandlingen (Hughes et al., 2010). 

Känslomässigt stöd från likasinnade   

Det visade sig att en del kvinnor fann stöd i att prata med kvinnor i sin närhet som tidigare 

genomgått en hysterektomi (Bossick et al., 2018; Parsons, 2019). Det framkom även att 

kvinnor fick stöd och uppmuntran av andra kvinnor som genomgått en hysterektomi genom 

en stödgrupp på internet. Deltagarna såg en stödgrupp som en tröstande plats där de fick 

andras perspektiv på situationen, känslomässigt stöd och empati (Parsons, 2019). Det fanns 

kvinnor som hade önskemål om en stödgrupp i samband med deras hysterektomi. Kvinnorna 

som saknade en stödgrupp kände sig ensamma och isolerade (Roudi et al., 2019). Yngre 

kvinnor saknade stöd från jämnåriga kvinnor i samma situation och de upplevde att de inte 

hade någon vän att rådfråga (Bossick et al., 2018).  

Känslomässigt stöd från annat håll 

Det framkom att upplevelsen av känslomässigt stöd från anhöriga var av stor betydelse. Flera 

studier visar att kvinnor söker stöd hos vänner och anhöriga i samband med deras 

hysterektomi (Askew & Zam, 2013; Bossick et al., 2018; Hughes et al., 2010; Nykanen et al., 

2011; Parsons, 2019; Roudi et al., 2019). De kvinnor som hade känslomässigt stöd från 

anhöriga hade lättare att ta sig igenom de svåra upplevelserna i samband med en hysterektomi 

(Askew & Zam, 2013; Hughes et al., 2010; Nykanen et al., 2011; Roudi et al., 2019). 

Samtidigt fanns det kvinnor som upplevde att de inte fått något känslomässigt stöd från 

anhöriga. De beskrev upplevelsen i samband med en hysterektomi som fruktansvärd. Kvinnor 

i studien önskade ett känslomässigt stöd från anhöriga men de uttryckte även ett behov av 

socialt stöd (Roudi et al., 2019). 
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En studie visade att de kvinnor som fått känslomässigt stöd från sin partner såg det som en 

källa till styrka och komfort i samband med både operationen och återhämtningsperioden 

(Askew & Zam, 2013). Känslomässigt stöd från vänner var också viktigt, och vissa kvinnor 

hade fått oväntat stöd från sina medarbetare (Hughes et al., 2010; Nykanen et al., 2011; 

Parsons, 2019). Dock fanns det ett flertal kvinnor som inte vågade söka stöd hos anhöriga i 

samband med sin hysterektomi på grund av stigmatisering (Bossick et al., 2018; Roudi et al., 

2019). En bidragande orsak till stigmatisering kunde vara att det saknades mediaövervakning 

i tidningar för kvinnor om hysterektomi (Nykanen et al. 2011). Liknande stigmatisering sågs i 

Roudi et al. (2019) studie där kvinnor beskrev att de inte pratade om sina känslor kring deras 

hysterektomi eftersom de var oroliga över hur det skulle påverka omgivningens syn på deras 

femininitet. En del av kvinnorna sökte stöd i sin religion och tro (Bossick et al., 2018; 

Hughes et al., 2010). 

Diskussion 

Metoddiskussion  
Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av stöd i samband med hysterektomi. En 

allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) lämpade sig väl eftersom metoden innebar att 

skapa en beskrivande sammanställning av ett område och skapa en översikt av befintlig 

forskning. En allmän litteraturöversikt innefattar både kvantitativ och kvalitativ vetenskapliga 

artiklar och täcker in all relevant forskning för att svara på studiens syfte (Friberg, 2017). Vid 

en litteraturöversikt analyseras ny kunskap fram genom tidigare forskning som är utförd av 

andra författare (Segesten, 2017). Kristensson (2014) menar att tillförlitligheten i studien 

stärks av att få ett djupt datamaterial. En svaghet vid en litteraturöversikt kan vara att 

författaren inte har någon direktkontakt med deltagarna i studien. Att ha direktkontakt med 

deltagarna hade möjligtvis gjort att resultatet visade en djupare förståelse om kvinnors 

upplevelse av stöd.  

Genom att noggrant beskriva urvalsprocessen, datainsamlingen samt dataanalys så stärks 

studiens tillförlitlighet genom att studiens metodologiska tillvägagångsprocess tydligt går att 

följa samt är så transparent som möjligt (Kristensson, 2014). För att öka tillförlitligheten i 

studien valdes metodens steg att utföras systematiskt samt att tillvägagångssättet i metoden 

redovisas på ett tydligt vis. Östlundh (2017) skriver att genom att ta hjälp av en bibliotekarie 

medförs ytterligare möjligheter att hitta lämpliga sökord och relevant vetenskaplig litteratur 

till studien. Det kan då vara till studiens fördel att ta hjälp av en bibliotekarie vid 



 

20 
 

litteratursökningen (Östlundh, 2017). Därför kontaktades en bibliotekarie på högskolan för att 

ge handledning vid en databassökning.   

Både PubMed och Cinahl är databaser som innehåller forskning inom omvårdnadsområdet 

(Östlundh, 2017). Därför användes båda databaserna för att få en omfattande sökning. 

Henricson (2017) menar att genom sökningar i flera databaser som innefattar 

omvårdnadsfokus stärks arbetets tillförlitlighet eftersom det breddar mängden artiklar i 

urvalsprocessen och ökar chansen att finna relevanta artiklar (Henricson, 2017). För att 

undvika feltolkningar vid översättning av sökord användes svenska MeSH där sökorden 

översattes från svenska till engelska. Genom att använda MeSh blir översättningen korrekt 

utförd. Vid översättning till annat språk finns det en risk för feltolkning, vilket kan ses som en 

svaghet (Kjellström, 2017). För att upptäcka så mycket relevant forskning som möjligt valdes 

sökorden Hysterectomy, information, experience, support och perceptions. För att öka 

precisionen i sökningen gjordes en kombination av ämnesordssökning och fritextsökning. 

Enligt Henricson (2017) stärks då resultatet av sökningen eftersom artiklar som inte blivit 

indexerade inkluderas i sökresultatet. Kristensson (2014) beskriver att verifierbarhet handlar 

om hur väl resultatet kan stärkas i det presenterade datamaterialet till studien. Om studien 

grundar sig på ett hållbart insamlat datamaterial stärks verifierbarheten. Mårtensson & 

Fridlund (2017) beskriver att veriferbarheten ökar också om författarna verifierar sina 

ställningstagande under forskningsprocessen. Vid datainsamlingen påträffades fyra 

vetenskapliga artiklar i båda databaserna, vilket kan ge en bekräftelse på att sökningen var 

hållbar och preciserad.  

Enligt Östlundh (2017) är vetenskapligt material är färskvara och därför begränsades 

sökningarna till åren 2009–2019. I urvalsprocessen uppmärksammades det att det fanns äldre 

forskning tillgänglig som kunde besvara syftet. Hade avgränsningen breddats hade det 

medfört att en större andel forskning inkluderats i studien, men det hade även bidragit med en 

svaghet i studien då erfarenheten av stöd i samband med en hysterektomi kan ha förändrats 

med tiden. Även om upplevelser av stöd kanske inte förändras över tiden så utvecklas hela 

tiden sjukvården. Avgränsningen var en avvägning som var svår att motivera fullt ut. Vi 

valde först att endast använda oss av forskning som inte var äldre än fem år. Men då 

minskade antal artiklar som svarade på syftet, vilket hade medfört en minskad tillförlitlighet. 

Sökningen breddades därför till 10 år gamla artiklar. Språkavgränsning användes för att 

enbart söka på språk vilka författarna behärskar för att hålla sig så textnära som möjligt. Att 
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inkludera andra språk hade kunnat bidrag till ett större urval av artiklar. Östlundh (2017) 

menar att det kan vara relevant ha en språkavgränsning i sökningen för att sortera bort språk 

man inte behärskar. Därför togs beslutet att endast inkludera artiklar på engelska med 

anledning av att inga misstolkningar av texten skulle ske i samband med översättning samt att 

de utvalda artiklarnas helheten bibehålls. Urvalet avgränsas även till att endast inkludera som 

är peer reviewed. Henricson (2017) menar att artiklar som är peer reviewed kan ses som en 

kvalitetssäkring då forskningen är granskad och godkänd (Henricson, 2017). Att endast 

inkludera artiklar som är peer reviewed ökar verifierbarheten i en studie eftersom det 

bekräftar att studien är baserad på hållbart datamaterial (Kristensson, 2014).   

En litteraturöversikt innebär att både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan inkluderas 

(Segesten, 2017). Datainsamlingen resulterade i nio vetenskapliga artiklar som svarade mot 

inklusionskriterierna, varav samtliga var kvalitativa studier. Inga kvantitativa studier som 

framkom i datainsamlingen blev inkluderade med anledning att de inte svarade på studiens 

syfte. Att enbart använda kvalitativa studier berikade litteraturöversikten med en djup och 

inåtgående bild av kvinnors upplevelser av stöd i samband med hysterektomi. Friberg (2017) 

menar att kvalitativa studier har ökad förståelse som yttersta mål. Samtidigt beskriver 

Axelsson (2012) att en studie som inkluderar kvantitativa artiklar medför att resultatet stärkts 

med olika perspektiv. Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa artiklar hade kunnat ge 

en djupare förståelse kring forskningsområdet (Axelsson, 2012).  

Samtliga kvalitetsgranskningar genomfördes av båda författarna var för sig för att sedan 

jämföras. De enskilda kvalitetsgranskningarna gjordes för att säkerställa att båda författarna 

uppfattat artiklarna lika samt att granskningen inte färgades av varandras åsikter. Genom att 

använda sig av triangulering kan tillförlitligheten i arbetet öka eftersom det minskar risken 

för att kvalitetsgranskningen ska färgas av en enskild persons förförståelse (Kristensson, 

2014). Artiklarna i studien skulle innehålla tydligt redovisade etiska ställningstaganden för att 

säkerställa god kvalitet på forskningen (Segesten, 2017). Sju av de inkluderade artiklarna var 

godkända av etisk kommitté. Två av artiklarna, Nykanen et al., (2011) och Parson (2019) 

hade endast etiska ställningstaganden och redovisade inget godkännande av etisk kommitté. 

Nykanen, Suominen, & Nikkonens (2011) studie baserades på sex finska hälso- och 

kvinnomagasin där artiklar analyserats. Eftersom artiklar i ett magasin är material publicerat 

för allmänheten bedömdes de redovisade etiska ställningstagandena vara tillräckliga för att 

artikeln skulle inkluderas i studien. Enligt Ali & Skärsäter (2017) anses offentlig 
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kommunikation som tillgänglig för forskningsändamål eftersom det är att betrakta som 

offentlig handling. Användningen anses etiskt försvarbar så länge deltagarens identitet 

skyddas. I Parsons (2019) artikel analyserades totalt 200 publicerade meddelanden 

publicerade i en stödgrupp online. Även här bedömdes de etiska ställningstagandena vara 

tillräckliga eftersom medlemmarna underrättats om studien. 

Genom att använda sig av ett varierat urval i en studie ökar tillförlitligheten samt att det 

bidrar till olika perspektiv på det som ska undersökas (Kristensson, 2014). Studierna 

inkluderade artiklar var genomförda i olika länder vilket ökar studiens tillförlitlighet. 

Resultatet i denna studie visar att kvinnor från olika länder har liknande upplevelser i 

samband med hysterektomi, oavsett vilken land som studien kom från. Det kan ses som en 

styrka då det visar på att oavsett perspektiv var upplevelsen jämförbar. 

Analysprocessen började med att författarna enskilt läste studiens artiklar ett flertal gånger 

för att sedan sammanfatta dem. Efter det gjordes en gemensam jämförelse av likheter och 

skillnader i studierna. Även här togs beslutet om att genomföra första steget i analysen enskilt 

för att inte färgas av varandras åsikter och på så sätt stärka tillförlitligheten (Kristensson, 

2014). Artiklarnas likheter och skillnader presenterades sedan i en artikelöversikt där syfte, 

metod, resultat, slutsats och kvalitet redovisas. Enligt Kristensson (2014) stärks studiens 

giltighet genom att synliggöra analysprocessen. Genom en presentera en tydlig 

sammanställning av det insamlande materialet till resultatet ger det studien en ökad giltighet 

(Kristensson, 2014). Överförbarheten i en studie innebär hur väl resultatet kan överföras till 

andra kontexter. Överförbarhet är något läsaren bedömer (Mårtensson & Frinlund, 2017). För 

att ge läsaren en ökad möjlighet att bedöma överförbarheten är inkluderade artiklar tydligt 

beskrivna i bilaga 3 samt att urvalsprocessen genomförts strukturerat och systematiskt. 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av stöd i samband med hysterektomi. 

Centrala fynd i resultatet var att behovet kring stöd var stort och att kvinnor inte alltid fått det 

stöd de önskat, eller varit i behov av. Resultatet visade även att bristen av information kring 

hysterektomi medförde att kvinnor sökte information på annat håll. Ett tydligt fynd i 

resultatet var även vilken positiv betydelse anhörigas stöd hade för kvinnorna i samband med 

hysterektomi.  
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Behovet av stöd är genomgående i resultatets kategorier. Det framkom att kvinnor sökte 

informativt stöd på annat håll inför sin hysterektomi för att kompensera för det bristfälliga 

stödet från sjukvården. McMullans (2006) studie bekräftade att det var vanligt förekommande 

att patienter sökte medicinsk information på internet. Informationen söktes dels för att 

bekräfta sjukvårdspersonalens information men även för att samla ytterligare information. 

Detta kunde dock medföra att den medicinska informationen på internet feltolkades av 

patienterna och att det kunde ge upphov till oro (McMullan, 2006). I denna studiens resultat 

framkom det att informationen på internet kunde upplevas förvirrande. Svensk 

sjuksköterskeförening (2019) instämmde i att missvisande och osaklig information via nätet 

kunde skapa förvirring eller oro hos patienterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Det 

fanns en dubbelhet i att patienter hämtade informativt stöd via internet. Delvis fanns det 

fördelar och möjligheter men det kunde även innebära potentiella risker. Att patienter 

hämtade hälsoinformation via internet kunde medföra att informationen var av dålig kvalitet 

eller felaktig. För att motverka att patienterna sökte upp felaktig information, så har svensk 

sjukvård tagit fram e-tjänsten 1177 vårdguiden och mina vårdkontakter. Detta för att 

säkerställa att det finns tillgång till kvalitetssäkrad information via internet. Att ha tillgång till 

information och möjligheten till att själv söka kunskap ökar personens självständighet och det 

kan ur ett omvårdnadsperspektiv även ses som ett mål i omvårdnadsarbetet (Sävenstedt, 

2014). Det krävs alltså att sjuksköterskan har en medvetenhet kring patienternas 

informationskällor och att sjukvården har beredskap för att kunna hantera information som 

inte är kvalitetssäkrad. 

I mötet med patienten är det dock inte alltid som informationen från sjuksköterskan uppfattas 

på avsett vis. Detta eftersom sjuksköterskans synsätt kan skilja sig från patientens (Kärner 

Köhler, 2014). I litteraturen betonas vikten av att anpassa samtalet till patienten så att 

informationen blir förstådd (Wiklund Gustin, 2015). I början av vårdrelationen söker 

patienten förståelse för sin situation, det är då sjuksköterskans uppgift att bidra med 

information samt stödja patienten i att hantera situationen. Genom att sjuksköterskan ger 

vägledning så kan kvinnan uppfatta sin situation bättre och därmed förstärks hennes egna 

resurser. Allt efter som vårdrelationen stärks så skapas utrymme för kvinnan att uttrycka sitt 

behov av stöd och få det tillgodosett (Peplau, 1988). Genom en god vårdrelation skapas större 

möjligheter för att behovet av stöd ska bli tillgodosett och att patienten ska känna sig 

tillräckligt informerad kring sitt sjukdomstillstånd. 
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Resultatet visade att ett tillräckligt känslomässigt stöd från sjukvårdspersonalen saknades 

under återhämtningsprocessen. Enligt Heo et al., (2019) var risken för att drabbas av 

psykologiska besvär högst under de första två månaderna efter operationen. Detta bekräftade 

att ett känslomässigt stöd kunde visas vara nödvändigt efter hysterektomi. Det känslomässiga 

behovet av stöd som framkom i resultatet överensstämde med resultatet i en studie av King et 

al. (2015), där visade resultatet mäns upplevelser av stöd vid prostatacancer. I studien 

framkom även att män var i behov av ett ökat känslomässigt stöd från sjukvården i samband 

med behandling av deras reproduktiva organ. I denna studies resultat betonades även att ett 

flertal av kvinnorna önskade mer återkoppling efter operationen, främst för att kunna hantera 

de känslomässiga följderna. Att känna ett behov av återkoppling stämde också överens med 

Stjerndahl, Löfgren, & Granåsens (2015) studie där det framkom att ungefär en femtedel av 

kvinnorna önskade återkoppling efter sin hysterektomi (Stjerndahl, Löfgren, & Granåsen, 

2015). Brist på stöd i återhämtningsperioden kunde resultera i att kvinnan kände ett ökat 

behov av att få återkoppling från sjukvården efter sin hysterektomi. Vidare framkom i 

resultatet att stödet och omvårdnaden inte upplevdes individanpassad. I Peplaus 

interaktionsteori (1988) förklarades att då patienten blev mer medveten om sin situation, så 

skapades det förutsättningar för att bättre kunna hantera sina känslomässiga reaktioner. 

Sjuksköterskan bör göra patienten delaktig och omvårdnaden individanpassad. Genom ett 

känslomässigt stöd kunde en vårdrelation byggas upp mellan sjuksköterskan och patienten 

där sjuksköterskan anpassade sig efter patientens behov (Peplau, 1988). Skapades inte en 

ömsesidig vårdrelation, kunde detta leda till att den personcentrerade omvårdnaden 

påverkades och att kvinnans upplevelser av stöd begränsades. En ny studie av Erdoğan, 

Demir, Çalışkan, & Bayrak (2019) visade att känslomässigt stöd för kvinnor som genomgått 

hysterektomi har visat positiva effekter på depressiva symtom och ångest. Erdoğan et al. 

(2019) menar att av denna anledningen bör kvinnor i samband med hysterektomi rutinmässigt 

få ett känslomässigt stöd under sin sjukhusvistelse. Därför är det viktigt att sjuksköterskan 

bekräftar patientens känslomässiga reaktioner och tillgodoser behovet av stöd. 

Ett annat viktigt fynd var betydelsen av stöd från det sociala nätverket, framförallt från 

partner och familj. Många av kvinnorna som hade stöd i samband med hysterektomi beskrev 

det som en skonsammare upplevelse jämfört med de kvinnor som saknat stöd. Därmed är ett 

stödjande kontaktnät en grundläggande komponent i upplevelsen av att känna stöd. Peplau 

(1988) beskrev i den fjärde fasen av interaktionsteorin att patienten frigjorde sig från sitt 

beroende av sjuksköterskan och blev allt mer självständig. Då kunde patienten känna en 
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rädsla för att känna sig hjälplös igen (Peplau, 1988). Ett socialt kontaktnät och en stöttande 

familj bidrog till ett känslomässigt stöd och hjälpte patienten att hitta tillbaka till vardagen 

igen. Det kunde därför vara av stor vikt för en kvinna som ska genomgå hysterektomi att 

hennes anhöriga fick ta del av hennes vård och att sjuksköterskan också informera de 

anhöriga om hur återhämtningsprocessen kunde upplevas. I de fall då kvinnan inte hade 

någon anhörig som kunde ge ett känslomässigt stöd kunde det vara betydelsefullt att 

sjuksköterskan identifierade behovet av stöd i tid för att stärka kvinnans egna resurser. Detta 

gjorde sjuksköterskan bäst enligt Peplau (1988) genom patientinformation och genom att dela 

med sig av kunskapen gällande sjukdomen. Därmed vägleddes patienten till att ta en aktiv 

roll i sin egen vårdprocess. Sjuksköterskan bör se patienten som en unik person och stödja 

patienten i att fatta egna beslut kring sin vård (Peplau, 1988). Wiklund Gustin (2015) menade 

att genom att patienten hade kunskap kring sitt sjukdomstillstånd kunde det ge ökad känsla av 

kontroll. Även Carlström, Kvarnström & Sandberg (2013) bekräftade att patientens 

delaktighet handlade om att ge patienten kontroll. Eldh (2019) menade därmed att det således 

var viktigt att lyssna och ge information för att skapa förutsättningar för kvinnans delaktighet 

som kunde bidra till att hennes egna resurser stärktes (Eldh, 2019). I samband med 

utskrivningen från sjukhuset bör sjuksköterskan stötta patienten till att vara självständig och 

uppmuntra patienten att ta kontakt med sjukvården om något är oklart. I en studie av Mattila 

et al. (2014) framkom det att behovet av information var lättare att uttrycka än ett behov av 

känslomässigt stöd. Detta är viktigt för sjuksköterskan att ta i beaktning för att identifiera 

vilket behov av stöd patienten behöver. 

 

Slutsats  

Ur resultatet framkom det varierande upplevelser kring stöd i samband med hysterektomi. Att 

genomgå hysterektomi innebar att kvinnan skulle hantera känslomässiga reaktioner men även 

fysiska symtom. Studien medförde ökad förståelse för hur behovet av stöd upplevs av dessa 

kvinnor. De upplevelser som framkom har delvis framkommit på grund av en bristande 

kunskap hos patienten och delvis på grund av bristfälligt stöd inför och efter hysterektomin. 

Resultatet visade att det fanns ett behov av en mer individanpassad omvårdnad, där 

informationen kring hysterektomin var en viktig del i kvinnornas välmående. För att kunna se 

kvinnans unika behov av stöd var det viktigt för sjuksköterskan att öka sin kunskap om hur 

stödet upplevdes av kvinnorna i samband med hysterektomi och därigenom kunna identifiera 

kvinnans individuella upplevelser samt vilka behov av stöd som kvinnan eftersökte. 
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Sjuksköterskan hade en betydande roll för kvinnan då det var sjuksköterskan som 

huvudsakligen skötte omvårdnaden. Vidare forskning bör fokusera på sjuksköterskans 

perspektiv och hur sjuksköterskan upplever patientens behov av informativt och 

känslomässigt stöd. Det som påvisades i resultatet handlade om patienters upplevelser kring 

information och andra aspekter av stöd. Därför skulle det vara värdefullt att få kunskap kring 

hur sjuksköterskor upplever omvårdnaden kring att identifiera och tillhandahålla stöd. Om 

dessa två perspektiv kan kombineras, där man kan se både patientens och sjuksköterskans 

upplevelser av stöd finns möjlighet att förbättra situationen ur bådas perspektiv och att utifrån 

ny kunskap kunna utforma tydligare riktlinjer kring hur omvårdnaden ska se ut i samband 

med hysterektomi. 

Självständighet  

Studien har genomförts med ett gott samarbete tillsammans. Bakgrunden har skrivits 

tillsammans. Sökning av artiklar och kvalitetsgranskning gjordes först enskilt och sedan 

gemensamt. Metodavsnittet, resultatet, metoddiskussion samt resultatdiskussion har 

gemensamt författats med lika mycket deltagande från båda författarna. Bilagor och tabeller 

gjordes gemensamt. Omarbetning och justering av texten gjordes av båda författarna 

tillsammans. 
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Experiences 

transkriberades för kvalitativ 
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för patienter som 
genomgått en 
hysterektomi. 

läkare inför operationen. 
Yngre kvinnor upplevde att 
de inte sökte stöd hos 
anhöriga på grund av 
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kvinnlighet. En del kvinnor 
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informerade kring 
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tillfredsställelse. Den 
patientcentrerade vården bör 
beakta varje patients behov och 
förväntningar kring kirurgisk 
kunskap, socialt stöd och 
beslutsfattande.  

Herling, S. F., 
Palle, C., 
Moeller, A. 
M. & 
Thomsen, T. 
2016. 
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Robotic-Assisted 
Laparoscopic 
Hysterectomy for 
Women Treated 
for Early-Stage 
Endometrial 
Cancer 
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intervjuer.  
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diagnostiserats 
med 
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Flera kvinnor uttryckte att de 
saknade information om hur 
operationen genomfördes. 
Information söktes från flera 
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inför operationen.  Kvinnorna 
var inte förberedda på 
återhämtningsprocessen efter 
utskrivningen.  

Behovet av information skilde 
sig från kvinna till kvinna. Det 
fanns ett allmänt behov av mer 
specifik information om 
förfarandet i operationssalen. 
Det behövs mer individuellt 
anpassad information kring 
återhämtningen efter ingreppet.    

Hög 

Hughes, C., 
Knibb, W. & 
Allan, H. 
2010. 
England. 

Laparoscopic 
surgery for 
endometrial 
cancer: a 
phenomenological 
study 

Metod: Kvalitativ. 
Fördjupade intervjuer. Data 
transkriberades och 
analyserades med hjälp av 
Colaizzis 
ramverk. 

Denna artikel är 
en rapport om en 
studie av kvinnors 
perspektiv på 
upplevelsen av 
laparoskopisk 

Majoriteten av kvinnorna i 
studien upplevde att de inte 
hade tillräckligt med kunskap 
om operationen. Flera 
kvinnor upplevde 
informationen från 

Stödjande vård är inte alltid 
tillgängligt för kvinnor med 
cancer som är förknippade 
relativt enkel behandling samt 
hysterektomi. Kvinnorna bör ha 
tillgång till mer information 

Medelhög 
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En fenomenologisk filosofi 
som 
forskningsmetod. 
 
Urval: 14 st kvinnor som 
genomgått proceduren i två 
engelska cancercentra mellan 
februari 2008 och juli 2009.  
 
 
  

kirurgi för 
endometrial 
cancer. 

sjukvårdspersonalen som 
bristfällig. En del av 
kvinnorna upplevde 
sjuksköterskans stöd som 
bristfälligt. 

kring hysterektomi och stödet 
bör individanpassas utifrån 
patientens behov.   

La Cruz, C. 
Z., Coulter, 
M. L., 
O'Rourke, K., 
Amina, A. P., 
Daley, E. M. 
& Mahan, C. 
S. 2013. 
Storbritannien. 

Women's 
Experiences, 
Emotional 
Responses, and 
Perceptions of 
Care After 
Emergency 
Peripartum 
Hysterectomy: A 
Qualitative 
Survey of Women 
from 6 Months to 
3 Years 
Postpartum 
 
 
 
  

Metod: Kvalitativ: 
Fördjupade, 
semistrukturerade 
telefonintervjuer. 
 
Urval: 15st kvinnor genom en 
online supportgrupp som 
upplevde EPH. 
 
  

Att utforska 
kvinnors 
erfarenheter av 
EPH för att göra 
rekommendationer 
för vård. 

Kvinnorna hade ett behov av 
att få stöd. Rädsla var 
relaterat till att inte veta vad 
som hände. Under 
sjukhusvistelsen var fokus på 
en fysiska återhämtningen. 
Flera kvinnor i studien var i 
behov av emotionellt stöd 
efter hysterektomin och 
upplevde att sjukvårdens stöd 
upphörde för tidigt.  

Genom att förstå kvinnors 
erfarenheter av en akut 
hysterektomi kan sjukvården 
hjälpa kvinnor att inte bara ta itu 
med 
sina initiala komplikationer utan 
även ge ett mer långsiktigt stöd.  

Hög 

Nykanen, K., 
Suominen, T. 
& Nikkonen 
M. 2011. 
Finland. 

Representations 
of hysterectomy 
as a transition 
process in Finnish 
women's and 
health magazines 

Metod: Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Data analyserades utifrån två 
kategorier. induktiv analys 
samt deduktiv analys utifrån 
Meleis transtionsteori.  
 
Urval: Sex stycken finska 

Att beskriva 
representationen 
av hysterektomi i 
finska kvinno- och 
hälsotidningar. 

Kvinnorna i artiklarna 
beskrev att stödet från deras 
anhöriga var mycket viktigt. 
De flesta upplevelser 
relaterade till stöd var 
positiva.  
Trots att de fått både muntlig 
och skriftlig information om 

En bättre förståelse för 
informationskällor i media kan 
hjälpa till att hitta verktyg att 
förbättra omvårdnaden samt den 
klinisk 
kommunikation mellan 
sjuksköterskor och patienter.  

Medelhög 
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hälso- och kvinnomagasin 
där 42st artiklar analyserades. 
 
  

hysterektomi vågade de inte 
ställa några frågor.  

Parsons, C. S. 
2019. U.S.A. 

Hystersisters: 
messages of 
social support in 
an online health 
support group for 
women 

Metod: Kvalitativ  
 
 
Urval: Totalt 200 publicerade 
meddelanden av kvinnor som 
genomgått en hysterektomi 
valdes för analys. 
 
  

Att utforska det 
sociala stöd 
som utbyts av 
kvinnor som 
besökte 
hystersisters.com 
under en sex 
veckors period.  

Flera kommentarer i 
stödgruppen lyfte hur de fick 
stöd och uppmuntran av 
webbplatsen.I gruppen 
utbytes känslomässigt stöd, 
empati, informativt stöd och 
råd.  
  

Ytterligare studie bör undersöka 
vilka former av socialt stöd som 
är mest effektiva 
i hälsorelaterade supportgrupper 
online och om dessa former av 
stöd resulterar ett förbättrat 
hälsoutfall.  

Medelhög  

Roudi, O., 
Tirgari, B., 
Cheraghi, M. 
A., Dehghan, 
N. N. & 
Rayyani, M. 
2019. Iran. 

"Tender Care": 
Iranian Women's 
Needs to Cope 
with 
Hysterectomy and 
Oophorectomy- A 
Qualitative 
Content Analysis 
Study 

Metod: Fördjupade 
semistrukturerade enskilda 
intervjuer. 
Analysen gemfördes med 
Graneheim och Lundmans 
metod.  
 
 
Urval: 28 huvuddeltagare, 24 
kvinnor som genomgått 
hysterektomi, 2 makar och 2 
vårdpersonal.  

Att undersöka 
iranska kvinnors 
behov av att 
hantera 
hysterektomi och 
oophorektomi. 

Flera kvinnor i studien 
upplevde en avsaknad av 
stöd. Endast tre kvinnor i 
studien upplevde att de var 
välinformerade inför sin 
hysterektomi. De uttryckte 
även att de inte fanns 
någonstans att vända sig med 
deras besvär efter 
operationen samt en 
stigmatisering kring 
hysterektomi.  

Vårdpersonal behöver ge bättre 
patientutbildning och stöd inför 
en hysterektomi. Stödgrupper 
kan vara en hjälp för dessa 
kvinnor att hitta emotionellt stöd 
efter en hysterektomi.  

Hög 

 


