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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Hysterektomi, avlägsnande av livmodern, är den vanligast förekommande 
gynekologiska operationen som utförs på kvinnor i flera länder. Tidigare studier visar att 
kvinnor kan komma att uppleva en förändrad självbild efter genomgången hysterektomi. 
Vissa kvinnor upplever en förlorad identitet samtidigt som andra kvinnor upplever en starkare 
självkänsla och självbild. Vidare har det framkommit att god kunskap om kvinnors 
upplevelser efter ingreppet är av vikt då kvinnorna är i behov av att vårdpersonalen är väl 
insatta i deras situation. 
Syfte: Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser efter genomgången hysterektomi. 
Metod: En litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod har 
genomförts. Artiklarna analyserades med inspiration från Graneheim och Lundmans tolkning 
av kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet framkom tre kategorier och fem underkategorier. Kategorierna som 
framkom var upplevelse av förbättrat liv, upplevelse av den subjektiva kroppen med 
underkategorierna fysiska förändringar, klimakteriebesvär samt sexualitet och upplevelse av 
omgivningen bemötande med underkategorierna vårdpersonalens bemötande och stöd från 
närstående. 
Slutsats: Studien kan ses som en sammanställning som gör det lättare att överskåda kvinnors 
upplevelser efter genomgången hysterektomi. Kvinnors upplevelser efter genomgången 
hysterektomi kan både vara positiva och negativa samt variera kvinnor emellan. Därför är en 
individanpassad vård där kvinnans livsvärld uppmärksammas viktig.  
 
Nyckelord: Hysterektomi, livsvärld, subjektiv kropp, upplevelser 
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Inledning 
Hysterektomi innebär att hela eller delar av en kvinnas livmoder opereras bort (Janson & 

Landgren, 2010). Det är den vanligaste större gynekologiska operationen som utförs på 

kvinnor i norden (Nomesco, 2011), Storbritannien (Vessey, Villard-Mackintosh, Mcpherson, 

Coulter & Yeats, 1992), Australien (Byles, Mishra & Schofield, 2000) samt i USA 

(Keshavarz, Hilliz, Kieke, Marchbanks, 2002). År 2011 genomgick 203 av 100 000 kvinnor i 

Sverige hysterektomi (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Flera studier (Bachmann, 1990: Elson; 2002; Jambur, 1983) visar att kvinnor kan uppfatta sin 

livmoder som en symbol för sin kvinnlighet och sexualitet vilket vid hysterektomi kan leda 

till känsla av hotad eller förlorad identitet. Det har framkommit att en del av de kvinnor som 

genomgår hysterektomi upplever att de förlorar något som gör dem till kvinna (Maguire & 

Murray-Parkes, 1998; Philips, 2000). Maguire och Murray-Parkes (1998) menar att en sådan 

förändring av en persons självbild kan leda till långvarig depression. Samtidigt påvisar Elson 

(2002) att hysterektomi inte enbart genererar negativa känslor utan beskriver kvinnor som 

upplever känsla av befrielse och lättnad. Vidare menar Elson (2004) att en del kvinnor 

upplever ökad självkänsla samt en starkare självbild i samband med hysterektomi. En kvinna 

kan genomgå hysterektomi av flera olika anledningar vilket även det kan bidra till att 

kvinnors upplevelser efter genomgången hysterektomi varierar (ibid.). 

 

Ovanstående studier visar på att kvinnors upplevelser vid genomgången hysterektomi är 

olika. Enligt Mazmanian (1999) är god kunskap om kvinnors upplevelser efter genomgången 

hysterektomi viktigt för att dessa kvinnor ska kunna bemötas på ett sådant sätt att psykiskt 

välmående kan uppnås och bevaras. Vidare menar Mazmanian (1999) att sjuksköterskor 

beskriver att de upplever att kvinnor i samband med hysterektomi är i behov av att 

vårdspersonalen är väl insatta i deras situation och därmed har förmåga att bemöta de känslor 

som uppkommer. Samtidigt påvisar Farquar, Harvey, Sadler och Stewart (2006) att 

sjukvårdspersonal behöver djupare kunskap om kvinnors upplevelser vid hysterektomi för att 

kunna stödja dem på ett bra sätt. En sammanställning av tidigare forskningsresultat över 

kvinnors upplevelse efter genomgången hysterektomi är av vikt, då den kan ge ett underlag 

för bemötande av dessa kvinnor inom hälso- och sjukvård.  
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Bakgrund 
Hysterektomi 
Avlägsnande av livmodern, s.k. hysterektomi, är den vanligast förkommande större 

gynekologiska operationen i Sverige (Socialstyrelsen, 2011). Livmodern, som tillhör 

kvinnans huvudsakliga reproduktionsorgan, har fyra funktioner; att vid graviditet förvara 

fostret, ge det näring och skydd, samt att transportera fostret ut ur moderns kropp vid 

förlossningen (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006).  

 
En kvinna kan genomgå hysterektomi av många olika anledningar (Elson, 2004).  

Hos premenopausala kvinnor är det ofta som behandling vid godartade tillstånd såsom 

dysfunktionell uterin blödning och muskelknutor, så kallade myom. Medan hysterektomi hos 

postmenopausala kvinnor ofta utförs för att åtgärda framfall av livmodern (Maas, 

Weijenborg, & Kuile, 2003). Hysterektomi utförs även vid maligna sjukdomstillstånd samt 

vid svår endometrios (Sorbe & Frankendal, 2000). Det är kirurgen som ska utföra ingreppet 

som avgör vilken tillvägagångssätt som är lämpligast (Lefebvre, Allaire, Jeffrey & Vilos, 

2002). Det finns två versioner av hysterektomi; subtotal hysterektomi som innebär att 

livmoderkroppen tas bort men livmoderhalsen bevaras, samt total hysterektomi där både 

livmoderkropp och livmoderhals avlägsnas (Walsgrove, 2001). Utöver dessa två varianter på 

hysterektomi finns även två ytterligare ingrepp som kan genomföras i samband med 

hysterektomi; oophorektomi samt salpingo-oophorektomi vilka innebär att äggstockarna 

respektive äggstockarna och äggledarna tas bort (Jansson & Landgren, 2010; Walsgrove, 

2001). Dessa ingrepp utförs då äggstock och/eller äggledare inte kan bevaras, vilket kan bero 

på både benigna och maligna tillstånd (Walsgrove, 2001). Vid bilateral oophorektomi eller 

bilateral salpingo-oophorektomi genomgår kvinnan kirurgisk menopaus (Elson, 2004; 

Walsgrove, 2001).  

 

Hysterektomi kan genomföras abdominellt, vaginalt eller med hjälp av laparoskopi (Janson & 

Landgren, 2010; Lefebvre et al. 2002; Walsgrove, 2001). Enligt Flam och Lundberg (2007) 

återhämtar sig patienter som opereras vaginalt snabbare än de som opereras abdominellt. 

Även de laparoskopiskt utförda operationerna resulterar i snabbare återhämtning för patienten 

än vid abdomiell hysterektomi (ibid.).  
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Definition av upplevelser 
Upplevelser kan vara känslor, miljö, andlig tro, begär, mål, förväntningar eller kroppslig 

sensation som påverkar en människas värld (Watson, 1988). En upplevelse är något som är 

individuellt och unikt för varje människa, den består av subjektiva uppfattningar som tolkas 

och beskrivs på olika sätt av alla individer (Dahlberg, Sergersteg, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003; Eriksson, 1987; Travelbee, 1971). Då en upplevelse är individuell kan den 

sällan upplevas, tolkas eller förstås helt av en annan individ (Eriksson, 1987). En upplevelse 

kan komma att påverka hela individen. Genom att få sina upplevelser bekräftade av 

omgivningen kan individen lättare hantera sina känslor och förmågan att bearbeta dessa 

(ibid.). 

 

Livsvärld 
Livsvärlden är den levda världen så som den upplevs av var och en (Dahlberg et al., 2003). 

Med livsvärldsperspektivet menas att en människas dagliga upplevelser och erfarenheter 

uppmärksammas, samt att kunna se, förstå och beskriva världen så som den upplevs av 

människan i fråga. I teorin om livsvärlden ligger inte fokus på världen eller subjektet var för 

sig, utan samspelet mellan dessa (ibid.).  

 

Inom vården skulle denna teori kunna tillämpas genom att vårdpersonalen tar hänsyn till hur 

varje enskild patient upplever sin verklighet och sin livsvärld, dvs. exempelvis hur patienten 

erfar sin hälsa, sitt lidande eller sin vård (Dahlberg et al., 2003; Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström, 2008). Dessa aspekter är inget som kan mätas med hjälp av maskiner utan kräver 

att en vårdare visar intresse för patientens egen berättelse och beskrivning av hur denne 

uppfattar livsvärlden (ibid.). Därför är det av vikt att sjukvårdspersonalen visar öppenhet och 

följsamhet för patientens levda värld (Dahlberg et al, 2003).  

 

Dahlberg et al (2003) menar att människan får tillgång till livet genom kroppen. Denna 

subjektiva kropp är både fysisk, eftersom den existerar i tid och rum, och psykisk, då den är 

fylld av upplevelser och erfarenheter. Varje gång det sker en kroppslig förändring förändras 

även tillgången till världen och livet. Då kroppen är konstant och aldrig kan lämnas anser 

Dahlberg et al (2003) att människan inte ”har” sin kropp, utan ”är” den. Precis som 

livsvärlden är kroppen något, som i sin naturliga hållning ”bara finns där”, utan att reflekteras 
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över. Det är först när människan drabbas av lidande som kroppen blir märkbar på ett speciellt 

sätt (Dahlberg et al., 2003; Dahlberg et al., 2008).  

 

Eftersom livsvärlden är den verklighet som vi upplever genom våra kroppar, förändras 

upplevelsen av livsvärlden då förändringar sker med våra kroppar (Dahlberg et al., 2003). Att 

vara med om att en kroppsdel är borta för alltid, är enligt Dahlberg et al. (2003) traumatiskt 

och patienten kommer att behöva bearbeta förlusten av kroppsdelen. Elson (2004) menar att 

kvinnor som genomgått hysterektomi kan få förståelse för att livet efter hysterektomi för 

alltid är förändrat eftersom de har förlorat den reproduktiva förmågan.   

 

I all sjukvård finns en risk att patienten känner sig behandlad som ett objekt vilket resulterar i 

att kroppen inte längre ses som subjektiv, utan en sak som måste blottas för att 

sjukvårdspersonalen ska kunna hjälpa (Dahlberg et al., 2003). Om sjukvårdspersonalen 

endast ser den objektiva kroppen och inte personen som är och lever kroppen, kan 

vårdlidande uppstå då patienten upplever sig vara i underläge, eftersom vårdpersonalen 

”inkräktar” på patientens privata områden utan att ha i åtanke hur det upplevs av patienten. 

Livsvärlden lägger grunden till vårdandet och det är vårdpersonalens uppgift att reflektera 

över patientens livsvärld, för att på så sätt kunna se behov och finna förståelse för dennes 

upplevelser. Genom att se kroppen som subjektiv och levd, kan patientens upplevelse av 

hälsa och ohälsa förstås på ett tydligare sätt (ibid).  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser efter genomgången hysterektomi.  

Metod 
Metoden som användes var litteraturstudie med kvalitativ ansats. En litteraturstudie innebär 

att systematiskt söka, kritiskt granska samt sammanställa litteratur inom ett valt ämne vilket 

syftar till att sammanfatta data från tidigare genomförda empiriska studier (Forsberg & 

Wengström, 2008). Då studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser efter 

genomgången hysterektomi kommer en kvalitativ metod att användas. Enligt Granskär och 

Höglund-Nielsen (2008) används kvalitativ metod för att få veta mer om människans 

erfarenheter, uppfattningar, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder. Metoden 
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valdes för att få en holistisk syn och en djupare förståelse av det textmaterial som finns att 

tillgå inom valt ämnesområde (Friberg, 2006; Polit & Beck, 2012). 

 

Datainsamling 
Datainsamling av artiklar gjordes i databaserna CIHNAL, Medline och Academic Search 

Elite (se bilaga 1). Dessa ansågs vara lämpliga databaser för att hitta vårdvetenskapliga 

artiklar som berörde syftet i studien då Medline omfattar ca 95 % av alla vetenskapliga 

artiklar skrivna inom medicin och omvårdnad och då CINAHL är specialiserad på 

omvårdnadsforskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). CINAHL innehåller även 

omvårdnadsartiklar som inte finns representerade i Medline (Forsberg & Wengström, 2008). 

Academic Search Elite innehåller även den artiklar inom områdena medicin och omvårdnad 

(Blekinge Tekniska Högskola, 2008). Enligt Willman et al. (2011) är det en fördel att söka i 

flera databaser för att göra sökningen så bred så möjligt. 

 

Sökorden som användes i alla databaserna var; hysterectomy, wellbeing/well-being, 

experience, self-esteem, quality of life, feelings, emotions och qualitative (se bilaga 1). Vid 

sökningarna användes MeSH-termer. Vid sökning av artiklar i databaser kan MeSH-termer 

användas för att konstatera att rätt sökord används, detta görs via databasens uppslagsverk 

(Willman, et al., 2011). I Medline kallas dessa ord MeSH-termer, i CINAHL CINAHL 

Headings och i Academic Search Elite Subject Terms. Sökorden kombinerades sedan med 

den booleska sökoperatoren AND. Booleska sökoperatorer är ord som kombinerar söktermer 

på olika sätt (Willman, et al., 2011). Sökoperatorn AND användes för att rikta in sökningen 

mot ett avgränsat område samt för att hitta så mycket så möjligt av den relevanta litteraturen 

(ibid.).  

 

Artiklarna som inkluderades i föreliggande studie skulle beskriva kvinnors upplevelser efter 

genomgången hysterektomi. Två av artiklarna beskrev även andra upplevelser men 

inkluderades då det var tydligt när kvinnors upplevelser efter genomgången hysterektomi 

beskrevs. Endast upplevelser efter hysterektomi användes således i resultatet. Ytterligare 

inklusionskriterie var att artiklarna genomgått peer-review, det vill säga att de genomgått 

granskning av personer med särskild kunskap inom ämnesområdet innan de publicerades i 

respektive tidskrift (Polit & Beck, 2012). Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska eller svenska då det är det språk som behärskas. Artiklarna skulle 
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även ha analyserats med kvalitativ metod då föreliggande studie har sådan ansats. För att 

forskningsresultatet i artiklarna skulle vara aktuellt exkluderades artiklar äldre än 15 år då det 

ansågs vara en rimlig tidsperiod.  

 

Under sökningarna lästes först artiklarnas titel. Vidare lästes artikelns abstrakt om titeln 

verkade stämma överens med studiens syfte. Sökningarna genererade totalt 4117 träffar, 

varav 968 titlar lästes. Vidare lästes 67 artiklars abstrakt där 58 artiklar frångick studiens 

syfte eller inte uppfyllde studiens inklusions- och exklusionkriterier och valdes därför bort. 

Kvar var nio artiklar som sedan kvalitetsgranskades.  

 

Vidare gjordes även manuella sökningar i de valda artiklarnas referenslistor samt i 

referenslistorna till flera böcker. Den manuella sökningen bidrog ej till att fler användbara 

artiklar påträffades.  

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna i föreliggande studie kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (se bilaga 2). 

Protokollet justerades genom att frågorna om triangulering och patienter med 

lungcancerdiagnos togs bort då de varken var relevanta i sammanhanget eller gick att 

applicera på valda artiklar. Artiklarna poängsattes enligt Carlsson och Eimans (2003) 

protokoll där artiklarna granskades utifrån varje fråga och tilldelades 0-3 poäng. Efter 

justering av protokollet var maxpoängen 42. Därefter omvandlades poängen till 

procentenheter. Beroende på deras procent tilldelades de kvalitetsgrad I, II eller III. Artiklar 

med 80 % av maxpoängen eller mer tillhörde kvalitetsgrad I, artiklar med 70-79 % tillhörde 

kvalitetsgrad II och artiklar med 60-69 % tillhörde kvalitetsgrad III. Två artiklar valdes bort 

efter kvalitetsgranskningen då de båda fick en procent under 60 % och därför inte ansågs ha 

tillräckligt bra kvalitet för att användas i studien. Kvarvarande sju artiklar tillhörde 

kvalitetsgrad I då de fick 80 % eller över 80 % av maxpoängen och kom därför att användas i 

föreliggande studie.  

 

Analys 
En innehållsanalys syftar till att göra insamlad data överskådlig genom att materialet från 

olika skrifter organiseras och struktureras (Polit & Beck, 2012). Analysen av artiklarnas 

innehåll genomfördes med inspiration från Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 
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innehållsanalys, vilken i sin tur är inspirerad av Krippendorff (2004). Studien genomfördes 

med en manifest analys vilket, enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att det 

konkreta i texten analyseras utan att någon tolkning sker. Analysen började med att de sju 

artiklarna som godkändes i kvalitetsgranskningen lästes grundligt ett flertal gånger av båda 

författarna för att få en tydlig uppfattning av texten samt en klar helhetsbild. Först lästes 

artiklarna enskilt för att få en individuell förståelse, sedan gick författarna igenom artiklarna 

tillsammans för att öka resultatets trovärdighet genom att kontrollera att båda författarna fått 

samma förståelse. Meningsbärande enheter som ansågs svara mot studiens syfte plockades 

sedan ut individuellt för att sedan diskuteras och färdigställas gemensamt utav båda 

författarna så som exemplet nedan:  

 

Other positive experiences were expressed when women spoke about 

being satisfied with the outcome, which often revolved around the care 

they received from healthcare providers. 

 

Meningsenheten översattes till svenska för att sedan kondenseras. Kondenseringen innebar att 

meningarna kortades ner med fokus på att behålla och koncentrera meningens innehåll 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Bra bemötande från vårdpersonalen påverkar upplevelsen positivt. 

 

Efter att meningarna kondenserats jämfördes de med originaltexten för att säkerställa att 

innebörden var densamma. De kondenserade meningsenheterna tillskrevs sedan en kod. En 

kod var en etikett som beskrev den kondenserade meningens innehåll. 

 

Bra bemötande är positivt. 
 

Koden användes sedan för att lättare kunna dela upp de kondenserade meningsenheterna efter 

innehåll. Beroende på dess innehåll delades de sedan in i olika kategorier som återspeglade 

det centrala innehållet i artiklarna. 

 

Upplevelse av omgivningens bemötande. 

 

Meningsenheter som belyste samma område delades sedan även in i underkategorier. 
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Upplevelse av vårdpersonalens bemötande. 

 

Genom denna kvalitativa innehållsanalys framkom tre stycken kategorier och fem stycken 

underkategorier. 

  

Etisk övervägande 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) samt Willman et al. (2011) är ett etiskt resonemang 

en viktig del vid all forskning. Det innebär att forskare bör ansöka om ett etiskt tillstånd innan 

en empirisk studie utförs. Ett sådant tillstånd ska säkerställa att deltagarna i studien 

medverkar frivilligt samt har rätt att när som helst lämna studien (Polit & Beck, 2012). Det 

innebär även att deltagarnas integritet och anonymitet ska kunna garanteras (ibid.). Fyra av 

artiklarna i föreliggande studie hade både ett etisk övervägande samt godkännande från en 

etisk kommitté. Resterande tre artiklar redovisade ingen tydlig beskrivningen av etiska 

aspekter. Dock beskriver dessa tre artiklar att hänsyn tagits till deltagarnas integritet samt att 

deltagarna var väl informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt. Därför inkluderades 

även dessa artiklar i studien.  
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Resultat 
Efter att artiklarnas innehåll analyserats framkom tre kategorier: upplevelse av förbättrat liv, 

upplevelse av den subjektiva kroppen samt upplevelse av omgivningens bemötande. Utöver 

dessa kategorier framkom även fem underkategorier: fysiska förändringar, klimakteriebesvär, 

sexualitet, vårdpersonalens bemötande samt stöd från närstående. Samtliga kategorier 

redovisas nedan i figur 1.  

 

 
 

Figur 1. Översikt av beskrivet ämne, kategorier samt underkategorier. 

 

Upplevelse av förbättrat liv 
I denna kategori redovisas hur kvinnor upplevde att deras liv förändrades till det bättre efter 

genomgången hysterektomi. 

 

Studiens resultat visar att kvinnors upplevelser efter genomgången hysterektomi till större 

delen var positiva (Augustus, 2002; Dell & Papagiannidou, 1999; Fleming, 2003; 

Linenberger & Cohen, 2010; Mingo, Herman & Jasperse, 2000; Uskul, Ahmad, Leyland & 

Stewart, 2008; Williams & Clark, 2000). Majoriteten av kvinnorna upplevde att 
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hysterektomin förbättrat deras liv (ibid.). Kvinnorna kände sig bättre både fysiskt och 

psykiskt efter operationen än vad de gjorde innan den (Dell & Papagiannidou, 1999; 

Linenberger & Cohen, 2010).  

 

”It built up my self-esteem. After 2 years of bleeding, it was welcome. It 

made me feel like a whole woman.” (Linenberger & Cohen, 2010, s. 354)  

 

Kvinnorna upplevde en lättnad över att symtomen de tidigare hade försvann efter att de 

genomgått hysterektomi (Dell & Papagiannidou, 1999; Linenberger & Cohen, 2010; Uskul et 

al., 2008; Williams & Clark, 2000). De kände sig fria då de inte längre kände sig tvungna att 

planera sina liv efter rikliga blödningar eller smärta i samband med menstruation (Dell & 

Papagiannidou, 1999; Linenberger & Cohen, 2010; Williams & Clark, 2000).  

 
”I have a sense of feeling free – freedom from monthly hassles and feeling 

rotten anymore. I feel like I was freed from bondage.” (Linenberger & 

Cohen, 2010, s.354) 

 

Kvinnorna förklarade att de innan operationen inte kunde bära vilka kläder som helst, då de 

oroade sig för läckage som skulle synas i ljusa kläder (Augustus, 2002). De uttryckte glädje 

över att kunna klä sig obehindrat efter operationen (ibid). Vidare upplevde kvinnorna även 

ett förbättrat liv då de inte längre behövde oroa sig över en oönskad graviditet (Dell & 

Papagiannidou) eller över att få cancer i livmodern (Williams & Clark, 2000). 

 

Majoriteten av kvinnorna upplevde att de mådde bättre efter genomgången hysterektomi 

(Dell & Papagiannidoi, 1999; Fleming, 2003; Linenberger & Cohen, 2010; Mingo et al., 

2000). Kvinnorna beskrev att de känslomässigt upplevde högre livskvalitet och att beslutet 

att genomgå hysterektomi var rätt för dem (Linenberger & Cohen, 2010). Vissa kvinnor 

beskrev ”I’m more pleasant and relaxed” (Linenberger & Cohen, 2010, s. 354), ”I am 

smiling again.” (Linenberger & Cohen, 2010, s. 354) och ”I just feel so much better.” 

(Fleming, 2003, s. 581). 
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Upplevelse av den subjektiva kroppen 
Denna kategori beskriver hur kvinnor upplevde sin kropp efter genomgången hysterektomi. 

Både känslor och fysiska förändringar tas upp då de båda innefattas i begreppet subjektiv 

kropp. 

 

Fysiska förändringar 

Direkt efter operationen upplevde kvinnorna någon form av postoperativ smärta 

(Linenberger & Cohen, 2010). Kvinnorna beskrev att de hade ont, kände sig ömma och var 

trötta (ibid.). Även upplevelse av mindre smärta än förväntat framkom (Fleming, 2003). 

Kvinnorna upplevde även en känsla av saknad, att något fattades inuti dem (Dell & 

Papagiannidou, 1999). En del kvinnor förklarade att en intensiv känsla av tomhet där 

livmodern tidigare fanns, infann sig direkt efter operationen (ibid.).  

 

”My life has changed after the hysterectomy. I feel that something is 

missing. Of course now, after 8 years, the feelings are not the same in 

intensity.” (Dell & Papagiannidou, 1999, s. 397) 

 

Vissa kvinnor upplevde även fortsatta negativa fysiska symtom en längre tid efter operationen 

(Linenberger & Cohen, 2010). De kände sig trötta, uppsvällda samt upplevde smärta i buken 

(ibid.). 

 

I studien framkom att en del kvinnor beskrev att fysiska förändringar bidrog till negativa 

upplevelser (Dell & Papagiannidou, 1999; Linenberger & Cohen, 2010; Williams & Clark, 

2000). Vissa kvinnor beskrev negativa känslor associerat med att inte längre kunna bli gravida 

och bära ett barn (Linenberger & Cohen, 2010; Williams & Clark, 2000). En annan kvinna 

förklarade att hon upplevde ärret efter operationen som mycket besvärande; både vad ärret 

symboliserade samt av att se, känna eller prata om det (Dell & Papagiannidou, 1999). 

Kvinnan berättade att hon inte klarade av att själv röra vid sin mage, eller att låta någon annan 

göra det. ”It bothers me to place my hand on the spot. It upsets me.” (Dell & Papagiannidou, 

1999, s. 399).  
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Klimakteriebesvär 

Efter genomgången hysterektomi kom många kvinnor in i klimakteriet (Augustus, 2002; Dell 

& Papagiannidou, 1999; Linenberger & Cohen, 2010; Mingo et al., 2000; Williams & Clark, 

2000). Dessa kvinnor beskrev symtom så som kraftiga värmevallningar, humörsvängningar 

och yrsel (ibid.). Upplevelse av ökad vaginal torrhet efter operationen framkom likaså 

(Augustus, 2002). En del kvinnor erbjöds hormonbehandling som symtomlindring (Mingo et 

al., 2000; Williams & Clark, 2000), vilket vissa uttryckte rädsla över (Williams & Clark, 

2000). Hos en del kvinnor kvarstod klimakteriebesvären trots att de genomgick 

hormonbehandling (Dell & Papagiannidou, 1999; Mingo et al., 2000). Andra kvinnor beskrev 

att hormonbehandlingen hade god effekt och lindrade symtomen väl (Mingo et al., 2000). 

 

”I was talking to my doctor – good thing she was a woman. I felt good 

talking to her. I said, ’Something’s wrong with me. I’m so weak, I can’t 

sleep, I get hot, I can’t eat – everything I eat is nauseating me’. She gave 

me that pill, the estrogen. I took it that evening and about half a day is 

over and I’m feeling myself again. It worked that fast. Overnight. (Mingo 

et al., 2000, s. 34 

 

Sexualitet 

Kvinnorna beskrev att de var överraskade och kände lättnad över att märka att deras sexualitet 

var förbättrad eller oförändrad efter genomgången hysterektomi (Augustus, 2002). En del 

upplevde att de och deras partner njöt mer av sex efter ingreppet än vad de gjorde innan 

(Augustus, 2002; Dell & Papagiannidou 1999; Williams & Clark, 2000). Andra trodde att 

deras sexliv skulle förändras till det negativa men upplevde att det förblev oförändrat (Dell & 

Papagiannidou, 1999). En kvinna berättade att hon var nervös inför sex, att det skulle uppstå 

problem och att hennes partner inte skulle se henne på samma sätt som förut. Hon upplevde 

dock att allting gick bra och att hon upplevde att partnern såg på henne som innan ingreppet 

(ibid.).  

 

I studien framkom att kvinnor även upplevde negativa förändringar förenat med sexualitet 

(Augustus, 2002). Kvinnor beskrev att sexlivet fick en lägre prioritet än det haft tidigare. I 
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flera fall upplevde kvinnorna att de inte återgått till det aktiva sexliv de hade innan de 

genomgick hysterektomi, trots att lång tid passerat sedan operationstillfället (ibid.). 

 

“Sex for us has been kind of like low-keyed whereas it used to be top 

priority.” (Augustus, 2002, s. 299) 

 

Upplevelse av omgivningens bemötande 
I denna kategori beskrivs kvinnors upplevelser av omgivningens bemötande efter 

genomgången hysterektomi. Med omgivningen menas dels vårdpersonal, dels närstående till 

kvinnorna. 

 

Vårdpersonalens bemötande  

Kvinnorna uttryckte positiva upplevelser kopplat till vårdpersonalens bemötande (Mingo et 

al., 2000; Williams & Clark, 2000). Det framkom att kvinnorna fick en positiv upplevelse av 

den postoperativa tiden på sjukhuset om de upplevde att vårdpersonalen bemötte dem på ett 

bra sätt, bekräftade deras upplevelser samt stöttade dem. Upplevelsen blev positiv då 

kvinnorna fick vård anpassad till deras individuella och unika behov. Det var även viktigt för 

kvinnorna att de gavs adekvat information av vårdpersonalen (ibid.). 

 

”It was a positive experience for me. The doctor always did exactly as he 

said. He removed the two ovaries and uterus… and he did explain the 

procedures.” (Williams & Clark, 2000, s. 19) 

 

Studien visar att det förekom kvinnor som kände att vårdpersonalens bemötande ledde till att 

den postoperativa upplevelsen blev negativ (Mingo et al., 2000; Uskul et al., 2008). 

Kvinnorna berättade att de upplevde sina läkare som oförstående och okänsliga (Mingo et al., 

2000). De upplevde att vårdpersonalen saknade en holistisk syn och därför inte såg kvinnorna 

som den helhet de var. En av dessa kvinnor ville gärna behålla sina äggstockar då det inte 

fanns någon anledning till att ta bort även dem, trots detta plockade läkaren bort dessa. En 

annan kvinna beskriver vårdpersonalens känslighet som ”pththtthth” (Mingo et al., 2000. s. 

33). Kvinnan i fråga blev placerad på en BB-avdelning efter ingreppet tillsammans med 

nyförlösta mödrar och menade att vårdpersonalens känslighet var obefintlig. Vidare upplevde 

kvinnorna att läkarna inte var lyhörda angående kvinnornas önskningar gällande 
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behandlingsmetoder efter genomgången hysterektomi. Kvinnorna upplevde att en del läkare 

inte var villiga att skriva ut preparat för hormonbehandling överhuvudtaget. I andra fall fick 

kvinnorna kämpa länge innan läkarna var tillmötesgående (ibid.). 

 

Stöd från närstående 

I studien framkom att flertalet kvinnor upplevde att deras partner var stöttande efter att de 

genomgått hysterektomi, vilket i sin tur påverkade hela upplevelsen positivt (Uskul et al., 

2008; Williams & Clark, 2000). Kvinnorna upplevde att deras partner tyckte det var bra att 

operationen genomfördes då kvinnornas bakomliggande orsaker till operationen påverkat 

deras liv negativt (Williams & Clark, 2000). I flera fall upplevde kvinnor att de stöttades av 

sin partner samtidigt som de upplevde motstånd från andra närstående (ibid.). Det framkom 

emellertid även att kvinnor upplevde stödet från sin partner mycket viktigare än stödet från 

andra familjemedlemmar (Uskul et al., 2008).  

 

Dock fanns det kvinnor som upplevde att de inte fick något stöd från sin partner (Williams & 

Clark, 2008). Kvinnorna upplevde att deras partner hade en negativ syn på kvinnor som 

genomgått hysterektomi. De upplevde att operationen påverkade deras relation negativt. I 

vissa fall upplevde kvinnorna att det påverkade deras relation i den grad att de hade riskerat 

att bli lämnade av sin partner. Kvinnorna upplevde att dessa negativa attityder var förenat med 

deras sexualitet samt den förlorade förmågan att bära fler barn (ibid.). 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Då syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser efter genomgången hysterektomi 

genomfördes en litteraturstudie med kvalitativ ansats. En litteraturstudie gjordes då en sådan 

studie ger ett större representativt urval än en empirisk studie eftersom litteraturstudien 

sammanställer forskning från flera studier inom valt ämne (Polit & Beck, 2012). Nackdelen 

med en litteraturstudie är att materialet redan kan ha tolkats av de inkluderade studiernas 

författare vilket kunnat medföra att upplevelser gått förlorade (Forsberg & Wengström, 

2008). En empirisk studie skulle kunnat svara på syftet med studien, dock menar Polit och 

Beck (2012) att en empirisk studie är mycket tidskrävande. En empirisk studie valdes därför 

även bort på grund av den begränsade tidstillgången. Att genomföra studien med en kvalitativ 

ansats ansågs lämpligt då Granskär och Höglund-Nielsen (2008) samt Willman et al. (2011) 

menar att en kvalitativ ansats bör användas då syftet är att beskriva upplevelser.  

  

Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes först i CINAHL samt i Medline då de ansågs 

vara lämpliga databaser eftersom de innehåller artiklar som rör omvårdnadsforskning 

(Willman et al., 2011). Då endast nio artiklar valdes ut till kvalitetsgranskningen gjordes även 

sökningar i Academic Search Elite för att finna ytterligare material, vilket dock inte gav fler 

lämpliga artiklar. Flera artiklar som valts vid sökningen i CINAHL återfanns även i Medline 

och Academic Search Elite. Användande av fler databaser än ovanstående tre hade kunnat 

leda till att fler relevanta artiklar hittats vilket i sin tur hade kunnat bredda studiens resultat. I 

CINAHL gjordes sökningarna med hjälp av CINAHL Headings, i Medline med hjälp av 

MeSH-termer och i Academic Search Elite med Subject Terms med syfte att finna relevanta 

artiklar till syftet. Willman et al. (2011) anser att det aldrig är tillräckligt att endast söka med 

ett sökord vid sökning av vetenskapliga artiklar. Sökorden kombinerades därför med den 

booleska sökoperatorn AND. På så vis avgränsades sökningen med riktning mot studiens 

syfte.  

 

Då Willman et al. (2011) anser att endast artiklar skrivna på de språk som författarna 

behärskar bör användas var ett inklusionskriterie att artiklarna skulle vara skriva på svenska 

eller engelska. Denna språkliga avgränsning kan således ha påverkat resultatet. Då inga 
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artiklar skrivna på svenska återfanns var alla inkluderade artiklar skrivna på engelska. Trots 

att författarna behärskar det engelska språket är det möjligt att feltolkningar gjorts vid 

översättning av meningsenheterna då engelska inte är författarnas modersmål. Enligt Polit 

och Beck (2012) kan bokstavlig översättning vara bristfällig då meningen i texten riskerar att 

omskapas. Översättningarna har dock diskuterats noggrant författarna sinsemellan för att 

undvika översättningsfel. Artiklar äldre än 15 år exkluderades för att i möjligaste mån 

presentera ett aktuellt resultat. Vid sökningarna upptäcktes det att antalet artiklar under den 

valda tidsspannen var begränsat och därför kontrollerades även utbudet av artiklar äldre än 15 

år. Dock återfanns endast artiklar publicerade 1987 eller tidigare vilket ansågs vara för 

inaktuellt för att kunna användas i studien. Anledningen till detta var att sjukvården under 

slutet av 80-talet förändrades på så sätt att varje enskild patients vårdbehov 

uppmärksammades på ett annat sätt än tidigare (Djärv, Nilsson & Norén-Winsel, 1990; 

Strömberg, 2004). Tidigare utfördes vården ofta på löpande band då personalen var tilldelade 

olika arbetsuppgifter som de utförde hos alla patienter på avdelningen för att det skulle gå så 

snabbt så möjligt. Vården utfördes alltså inte individanpassat och med den enskilde 

patientens behovs i fokus så som idag (ibid.). Artiklar skrivna 1987 eller tidigare ansågs 

därför inaktuella då sjukvården inte fungerar på samma sätt idag.  

 

Då syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse efter genomgången hysterektomi 

valdes endast artiklar där det var tydligt vilka upplevelser som var förknippade med tiden 

innan hysterektomi och tiden efter hysterektomi. Ingen tidsbegränsning efter hysterektomi 

tillämpades då författarna ville beskriva alla typer av upplevelser som kan uppkomma efter 

hysterektomi. Då underlaget för studien ansågs vara begränsat gjordes inga geografiska 

avgränsningar. Vidare kan det ha lett till att kulturella skillnader påverkat kvinnornas 

upplevelser vilket i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. I föreliggande studie 

inkluderades upplevelser efter genomgången hysterektomi oavsett bakomliggande orsak till 

ingreppet. Även upplevelser från kvinnor som i samband med hysterektomi genomgått 

oophorektomi eller salpingo-oophorektomi bilateralt och därmed kirurgisk menopaus 

inkluderades. Detta gjordes på grund av att författarna dels inte ville exkludera någon form av 

upplevelser som kan uppkomma efter en hysterektomi och dels för att flera av de inkluderade 

artiklarna inte tagit hänsyn till varken orsaken bakom operationen eller vilka ingrepp som 

utfördes i samband med den.  
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De nio artiklar som svarade mot studiens syfte samt uppfyllde valda inklusions- och 

exklusionkriterier kvalitetsgranskades enligt en version av Carlsson och Eimans (2003) 

exempel på protokoll för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod. Protokollet 

modifierades genom att två frågor togs bort; triangulering och lungcancerpatienter. Detta 

gjordes då de inte ansågs vara relevanta till studiens syfte. Kvalitetsgranskningen 

genomfördes först individuellt, sedan jämfördes och diskuterades resultaten gemensamt. 

Kvalitetsgranskningen gjorde att två artiklar föll bort. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är 

fem till sex artiklar ett tillräckligt antal för en litteraturstudies resultat att bestå utav. Därför 

ansågs sju artiklar vara tillräckligt för att svara till föreliggande studies syfte.  

 

Innehållsanalysen som användes i studien inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) 

tolkning av Krippendorffs (2004) kvalitativa innehållsanalys. Den valdes då den ansågs tydlig 

samt var anpassad för kvalitativt material. Olsson och Sörensen (2011) menar dock att en 

annan analysmetod hade kunnat ge studien ett annat resultat då olika fokus läggs beroende på 

innehållsanalysens tillvägagångssätt. Då syftet med studien var att beskriva upplevelser var 

ambitionen att göra en manifest innehållsanalys för att beskriva kvinnornas uttryckta 

upplevelser utan omtolkning. Dock menar Polit och Beck (2012) att tolkning ofta sker vid 

analysering av texter då det är svårt att bortse från personliga åsikter och personlig 

förförståelse. Därför finns det risk för latenta inslag i innehållsanalysen vilket innebär att 

dolda budskap samt textens innebörd har tolkats (Graneheim & Lundman, 2004). Således kan 

detta ha påverkat studiens resultat. För att försöka undvika detta lästes artiklarna individuellt 

för att sedan diskuteras tillsammans. Av samma anledning plockades meningsenheterna ut 

individuellt och jämfördes sedan för att senare komma fram till färdiga meningsenheter 

gemensamt. Detta arbetssätt styrks även av Polit och Beck (2012) samt Graneheim och 

Lundman (2004) som menar att pålitligheten ökar då flera personer analyserar materialet. Till 

en början resulterade innehållsanalysen i fyra kategorier samt åtta underkategorier, utöver det 

fanns även ett fåtal meningsenheter som var svåra att placera. Materialet överskådades 

ytterligare, flera underkategorier gick in i varandra och slogs därför samman. 

Kategoriseringen justerades dock fortlöpande under utformningen av resultatet.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva kvinnors upplevelser efter genomgången 

hysterektomi. Genom studien framkom det att kvinnor som genomgått hysterektomi upplevde 
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olika typer av känslor och kroppsliga sensationer som följd av ingreppet. Resultatet i studien 

visade att majoriteten av de kvinnor som genomgått hysterektomi upplevde att operationen 

förbättrat deras liv, både fysiskt och psykiskt. Kvinnorna beskrev att de upplevde en högre 

livskvalitet. Resultatet styrks av Elson (2002; 2004) samt Marván, Catillo-López, Ehrensweig 

och Palacios (2012) som beskriver att hysterektomi i de flesta fall leder till att kvinnorna 

känner sig lyckligare, mer tillfreds med tillvaron samt mer bekväma i sin kropp vilket i sin tur 

leder till ökad livskvalitet. I resultatet framkom även att operationen ledde till att kvinnorna 

upplevde frihet. Kvinnorna kände sig fria då de kunde bära vilka kläder som helst utan att 

oroa sig över att rikliga menstruationer skulle leda till läckage. De upplevde även frihet då 

smärta och andra symtom försvann. Detta nämner även Elson (2002) som beskriver att 

kvinnor kan uppleva hysterektomi som en befrielse efter att tidigare känt sig fängslade på 

grund av sin kropp. Vidare menar även Dahlberg et al. (2003) att när den subjektiva kroppen 

genomgår en förändring förändras även tillgången till livet, vilket vid positiva förändringar 

kan upplevas som en ökad tillgång till livet, dvs. ökad frihet.  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att kvinnor upplevde en tomhet och saknad efter att de 

genomgått hysterektomi. De upplevde att något saknades inuti dem och kände sorg över 

detta. Detta framhäver även Marván et al. (2012) som menar att tomhet, förändrad kroppsbild 

samt känsla av en ofullständig kropp kan uppkomma efter hysterektomi. I resultatet framkom 

att en kvinna upplevde ärret efter operationen som mycket besvärande. Att hon eller någon 

annan rörde den delen av hennes kropp eller pratade om det gjorde henne upprörd. Enligt 

Dahlberg et al. (2003) bör människan ses som en helhet. Att förlora en betydelsefull 

kroppsdel kan därför upplevas som traumatiskt och människan kan komma att behöva sörja 

denna förlust. Förlusten av en kroppsdel förändrar upplevelsen av den subjektiva kroppen och 

därför även livsvärlden (ibid.).  

 

Direkt efter operationen upplevde flertalet kvinnor någon form av postoperativa besvär. 

Vanligast var att kvinnorna kände smärta, ömhet och trötthet. Resultatet bekräftas av Kjerulff 

et al. (2000), Elson (2004) samt Saylam (2005) som menar att hysterektomi alltid leder till 

obehag, smärta eller ökad trötthet den första postoperativa tiden. Elson (2004) beskriver 

emellertid även att en del kvinnor fortsätter att känna liknande besvär lång tid efter 

operationen, vilket även föreliggande studies resultat påvisade.  
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Studien visade att flertalet kvinnor, på grund av hysterektomi, genomgick kirurgisk 

menopaus då även oophorektomi eller salpingo-oophorektomi utfördes bilateralt i samband 

med borttagandet av livmodern. Många av dessa kvinnor upplevde värmevallningar, 

humörsvängningar och yrsel, vilka är mycket vanliga problem under klimakteriet enligt 

Janson och Landgren (2010). En del av dessa kvinnor blev hjälpta genom hormonbehandling, 

hos vissa kvarstod dock problemen. Även Elson (2004) menar att effekten av 

hormonbehandling varierar och därför kan hormonbehandlingens effekter vara en stor del av 

kvinnors upplevelser efter genomgången hysterektomi. Vidare menar Elson (2004) att i de 

fall där det är möjligt, bör minst en äggstock lämnas kvar för att undvika kirurgisk menopaus, 

då dessa kvinnor vanligtvis mår bättre efter hysterektomi än de kvinnor som får allt borttaget.  

 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde blandade känslor angående infertilitet. En del 

kvinnor kände oro över att ha förlorat sin reproduktiva förmåga. Leppert, Legro och Kjerulff 

(2007) menar att det är vanligt med sådana känslor hos kvinnor som genomgått hysterektomi 

i fertil ålder. Detta styrks ytterligare av Elson (2004) som beskriver att trots att kvinnorna inte 

har önskan om fler barn kan de ändå känna sorg över att ha förlorat förmågan att bära ett 

barn. Sådan känsla beskrivs även av kvinnor som redan kommit in i klimakteriet innan 

hysterektomin enligt Elson (2004). Vidare visade föreliggande studies resultat att en del 

kvinnor upplevde lättnad över att ha förlorat sin reproduktiva förmåga då de inte längre 

behövde oroa sig över en oönskad graviditet. Detta poängteras även av Bajram och Beji 

(2009).  

 

I föreliggande studies resultat framkom det att kvinnor kan förknippa livmodern med 

kvinnlighet och sexualitet då flertalet kvinnor oroade sig över hur sexlivet skulle komma att 

påverkas och hur deras eventuella partner skulle komma att se på dem efter hysterektomi. 

Detta menar även Jambur (1983), Bachmann (1990) och Elson (2002) som hävdar att det är 

vanligt att kvinnor ser sin livmoder som en symbol för sin kvinnlighet och sexualitet vilket 

kan leda till att de upplever en hotad eller förlorad identitet efter hysterektomi. I resultatet i 

föreliggande studie framkom dock inga indikationer på att kvinnorna kände en förlorad eller 

hotad identitet. Detta stärks av Ferroni och Deeble (1996) som menar att det är ytterst få 

kvinnor som ser sin livmoder på detta sätt. Vidare menar de att kvinnor oftast ser livmodern 

som ett organ endast för reproduktion (ibid.). Resultatet i föreliggande studie visade att 

majoriteten av kvinnorna upplevde att deras sexualitet var oförändrad eller förbättrad efter 

genomgången hysterektomi. Flertalet kvinnor beskrev att deras sexliv förbättrades eller att de 
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njöt mer av sex efter ingreppet. Detta bekräftas även av Ferroni och Deeble (1996), Roovers, 

Bom, Vaart, och Heintz (2003) samt Marván et al. (2012) som i sina studier kommit fram till 

att många kvinnor upplever ett förbättrat sexliv efter ingreppet. Dock visade resultatet att det 

även fanns de kvinnor som upplevde ett försämrat sexliv. Vomvolaki, Kalmantis och 

Antsaklis (2006) menar dock att underlaget för att kvinnor upplever negativa förändringar i 

sexlivet efter hysterektomi är mycket litet och att majoriteten upplever sexlivet som 

oförändrat eller förbättrat.  

 

Kvinnors upplevelser av deras närståendes stöd framkom i föreliggande studie. Kvinnorna 

beskrev att det eventuella stödet från deras partner var viktigare än det eventuella stödet från 

andra närstående. Flertalet av kvinnorna upplevde att deras partner var stöttande efter 

operationen. Det visar även en studie av Hoga et al. (2012) som beskriver att männen stöttade 

kvinnorna genom hela processen och att de ansträngde sig till det yttersta för att efter 

operationen bidra med uppmuntran och hjälp. Vidare trodde männen att kvinnorna behövde 

deras stöd för att återhämta sig väl och för att undvika komplikationer (ibid.). Dock visade 

resultatet i föreliggande studie att det även fanns kvinnor som upplevde att partnern var 

oförstående och hade en negativ syn på kvinnor som genomgått hysterektomi. Marván et al. 

(2012) menar att det motstånd som kan ses av anhöriga vid hysterektomi kan vara förknippat 

med ståndpunkter orsakade av kulturella åsikter om kvinnosyn och sexualitet. Resultatet 

visade att flera kvinnor upplevde att operationen skulle kunna påverka deras relation så pass 

mycket att de skulle kunna förlora sin partner. Detta styrks även av Galavotti och Richter 

(2000) samt Richter, McKeown, Corwin, Rheaume och Fraser (2000) vars studier visar att 

kvinnor upplever att deras partner ser dem som mindre åtråvärda och att kvinnor upplever 

rädsla över att deras partner ska lämna dem. Richter et al. (2000) menar att vissa kvinnor 

valde att inte berätta om operationen för sina partners av rädsla för att bli lämnade.  

 

I resultatet framkom det även att vårdpersonalens bemötande kunde påverka huruvida 

kvinnornas upplevelser efter att de genomgått hysterektomi var positiva eller negativa. Enligt 

Dahlberg et al. (2003) är det vårdpersonalens ansvar att bemöta patienter på ett sådant sätt att 

det påverkar upplevelsen positivt och därmed förhindrar vårdlidande. Det är vårdpersonalens 

ansvar att en god relation till patienten utvecklas och bibehålls (ibid.). Flera kvinnor upplevde 

att läkarna inte var lyhörda för deras önskningar eller åsikter. Detta styrks av Wade, Pleysch, 

Morgan och Menting (2000) och Power, Brown och Ritvo (2008) som menar att kvinnor 



 

 
 

24 

efterfrågar mer stöd från vårdpersonalen samt att de behöver vara mer lyhörda och ta hänsyn 

till kvinnornas behov.  

Slutsats 
Resultatet av föreliggande studie påvisar att kvinnors upplevelser efter genomgången 

hysterektomi kan vara både positiva och negativa samt variera kvinnor emellan. Kvinnornas 

upplevelser var dock övervägande goda då de upplevde att deras liv förbättrades efter 

ingreppet. Dessa kvinnor upplevde positiva aspekter så som lättnad, frihet från symtom och 

förbättrat sexliv. Dock framkom även upplevelser från kvinnor som kände det motsatta. En 

del kvinnor som genomgått hysterektomi upplevde negativa känslor associerat med förlorad 

förmåga att bära fler barn, vissa upplevde att något saknades inuti dem och flertalet vållades 

obehag av klimakteriebesvär så som värmevallningar, humörsvängningar och yrsel. I 

resultatet framkom även att stöd och bemötande från omgivningen var en bidragande faktor 

som påverkade kvinnornas upplevelser. En stöttande partner bidrog till att upplevelserna efter 

genomgången hysterektomi påverkades positivt. 

 

Denna litteraturstudie kan ses som en sammanställning som kan göra det lättare att överblicka 

de upplevelser som kan uppkomma efter hysterektomi och kan därför bidra till en vidare 

förståelse för de kvinnor som genomgått hysterektomi. Ökad kunskap för vilka upplevelser 

som kan uppkomma efter hysterektomi kan eventuellt leda till en ökad förståelse för vad de 

kvinnor som genomgår hysterektomi upplever efteråt. Studien visar att kvinnornas 

upplevelser varierar, därför är en individanpassad vård där patientens livsvärld ligger i fokus, 

av vikt.  

Självständighet  
Samarbetet mellan författarna Clara Göranzon och Terese Håkanson har fungerat bra och 

större delen av arbetet har gjorts tillsammans. Inledning och bakgrund delades upp enligt 

följande: Clara skrev inledningen och bakgrundsavsnittet definition av upplevelser, Terese 

skrev bakgrundsavsnitten hysterektomi och livsvärld. Därefter granskade och redigerade båda 

författarna ovanstående stycken. Metod, resultat, diskussion, slutsats samt referenslista 

utarbetades tillsammans. Kvalitetsgranskningen samt det första steget i analysen utfördes 
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individuellt för att sedan kontrolleras och sammanställas av båda författarna. Vidare hade 

Clara huvudansvar för bilaga 1, 2 samt 3, och Terese för figur 1 samt bilaga 4.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
 

Cinahl 

Avgränsningar: Svenska, engelska och peer reviewed. Siffran inom parantes visar antal 

artiklar som redan valts vid sökning med annat sökord. 

 
Sökord Sökdatum Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

Hysterectomy AND Wellbeing 130205 10 6 0 

Hysterectomy AND Experience 130205 125 14 5 

Hysterectomy AND Self-esteem 130205 5 2 1 

Hysterectomy AND Quality of life 130205 167 8 1 

Hysterectomy AND Feelings 130205 15 2 0 (1) 

Hysterectomy AND Emotions 130205 4 1 0 (1) 

Hysterectomy AND Qualitative 130205 52 6 1 (2) 

 

Medline 

Avgränsningar: Svenska och engelska. Siffran inom parantes visar antal artiklar som redan 

valts vid sökning med annat sökord. 

 
Sökord Sökdatum Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

Hysterectomy AND Well-being 130206 99 3 1 

Hysterectomy AND Experience 130206 1677 0 0 

Hysterectomy AND Self-esteem 130206 9 1 0 (1) 

Hysterectomy AND Quality of life 130206 752 0 0  

Hysterectomy AND Feelings 130206 32 2 0 (1) 

Hysterectomy AND Emotions 130206 44 7 0 (2) 

Hysterectomy AND Qualitative 130206 78 6 0 (2) 

Hysterectomy AND Well-being AND Quality of life  130206 32 4 0 (1) 

Hysterectomy AND Experience AND Quality of life 130206 55 5 0 
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Academic Search Elite  

Avgränsningar: Svenska, engelska och Scholary (peer reviewed). Siffran inom parantes visar 

antal artiklar som redan valts vid sökning med annat sökord. 

 
Sökord Sökdatum Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

Hysterectomy AND Wellbeing 130503 135 7 0 (1) 

Hysterectomy AND Experience 130503 463 0 0 

Hysterectomy AND Self-esteem 130503 5 1 0 

Hysterectomy AND Quality of life 130503 257 0 0  

Hysterectomy AND Feelings 130503 22 2 0 

Hysterectomy AND Emotions 130503 3 0 0  

Hysterectomy AND Qualitative 130503 50 8 0 (2) 

Hysterectomy AND Experience AND Quality of life 130503 24 5 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
 

Modifierad version av Carlsson och Eimans (2003) exempel på protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod.  
 

Poängsättning  
 

0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, 
metod, resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion 

 

Saknas  Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  
 

Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod  
 

    

Metodval adekvat 
till frågan  
 

Ej angiven 
 

Ej relevant Relevant 
 

 

Metodbeskrivning  
(repeterbarhet 

möjlig)  

Ej angiven Knapphändig 
 

Medel Utförlig 

Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet)  
 

Ej acceptabel Låg  Medel  God 

Bortfall  
 

Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med 
betydelse för  
resultatet  

Analys saknas / 
Ja 

Nej   

Kvalitet på 
analysmetod  
 

Saknas Låg  Medel Hög 

Etiska aspekter  
 

Ej angivna Angivna   

Resultat  
 

    

Frågeställning 
besvarad  

Nej Ja    

Resultatbeskrivning  
(redovisning, 
kodning etc)  

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av 
resultatet  
(citat, kod, teori 

Ej acceptabel Låg Medel God 
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etc)  
Diskussion   

 
   

Problemanknytning  Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 
egenkritik och 
felkällor  

Saknas Låg God  

Diskussion av 
egenkritik och 
felkällor  
Anknytning till 
tidigare forskning  
 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser  
 

    

Överensstämmelse 
med resultat 
(resultatets 
huvudpunkter 
belyses)  
 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade 
slutsatser  
 

Finns Saknas   

 

Total poäng  
(max 42 p)  
 

p  
 

p  
 

p  
 

p  
 

P 

% 

Grad 

 

Grad I: 80%                                                      
Grad II: 70%   
Grad III: 60%   
    
Titel 

 

Författare 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land  Titel  Metod  Urval  Kvalitet  
Augustus, C.E. 2002.  
USA  

Beliefs and Perceptions of 
African American Women 
who have had Hysterectomy.  

Kvalitativ studie. Fokus 
grupper och individuella 
semistrukturerade 
intervjuer.  

30 deltagare. Deltagarna rekryterades via 
gynekologer, snöbollsmetoden samt via 
placering av flyers på olika kontor. 

Grad I 

Dell, P., & Papagiannidou, S. 1999. 
Grekland  

Hysterical Talk? A discourse 
analysis of Greek women´s 
accounts of their experience 
following hysterectomy with 
oophorectomy.  

Kvalitativ studie. 
Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Tio deltagare. Deltagarna rekryterades via 
en deltagare som kände intervjuaren 
personligen. 

Grad I 

Fleming, V. 2003.  
Storbritannien  

Hysterectomy: a case study 
of one woman´s experience.  

Kvalitativ studie. 
Single-case study 
(fallstudie). 
Ostrukturerade 
intervjuer. 

En deltagare. Deltagaren rekryterades via 
en lokal stödgrupp för personer med 
endometrios. 

Grad I 

Linenberger, H., & Cohen, S. 2010. 
USA  

From Hysterectomy to 
Historicity.  

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

65 deltagare, 58 slutförde studien. 
Rekrytering av deltagare skedde via två 
sjukhus. 

Grad I  

Mingo, C., Herman, C.J., & Jasperse, 
M. 2000.  
USA 

Women´s Stories: Ethnic 
Variations in Women´s 
Attitudes and Experiences of 
Menopause, Hysterectomy, 
and Hormone replacement 
Therapy.  

Kvalitativ studie. 
Fokusgrupper.  

74 deltagare. Deltagarna rekryterades via 
en stor dagstidning, via placering av flyers 
på olika hälsocenter och mataffärer, samt 
via ”mun till mun metoden”.   

Grad I 

Uskul, A.K., Ahmad, F., Leyland, N.A., 
& Stewart, D. 2003.  
Canada  

Women´s Hysterectomy 
Experiences and Decision-
Making.  

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

29 deltagare. Deltagarna rekryterades från 
ett sjukhus i Toronto.  

Grad I 

Williams, R.D., & Clark, A.J. 2000. 
USA  

A Qualitative Study of 
Women´s Hysterectomy 
Experience.  

Kvalitativ studie. 
Fokusgrupper och 
individuella intervjuer.  

38 deltagare. Deltagarna rekryterades via 
flera hälsocenter och gynekologiska 
kliniker. 

Grad I 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys  
Meningsenhet Svensk översättning Kondenserad mening Kod Kategori  Underkategori 
One woman complained of 
increased vaginal dryness after 
hysterectomy 

En kvinna klagade över ökad 
vaginal torrhet efter hysterektomin 

Ökad vaginal torrhet Vaginal torrhet   
Upplevelse av 
fysiska 
förändringar 

The women were primarily 
concerned with the physical 
symptoms they were 
experiencing. 
 

Kvinnorna var mestadels 
bekymrade over de fysiska 
symtomen de upplevde 

Mestadels bekymrade 
över de fysiska 
symtomen 

Oro   

Most of the women were 
surprised and relieved to find that 
their sexuality was unchanged or 
improved after hysterectomy 

Det flesta kvinnorna var 
överraskade och lättade av att 
märka att deras sexualitet var 
oförändras eller förbättrad efter 
hysterektomin 

Överraskade och 
lättade av att 
sexualiteten var 
oförändrad eller 
förbättrad 

Lättade över 
sexualitet 

 
 
 
Upplevelse av  
den subjektiva 
kroppen 

 
 
 
 
Sexualitet 

Most of the participants reported 
that they and their partners 
enjoyed sex much more after the 
procedure. 

De flesta deltagarna rapporterade 
att de och deras partner njöt av sex 
mycket mer efter ingreppet 

De och deras partner 
njöt mer av sex efter 
operationen 

Förbättrat sexliv   

I started feeling weird, hot 
flashes, cranky, I didn’t want 
anything to do with mister./…/ 
That was menopause/…/ 

Jag började känna mig konstig, 
värmevällningar, tjurig, ville inte 
ha något med min man att göra. 
Det var klimakteriet. 
 

Mådde konstigt, fick 
värmevallningar, var 
tjurig  

Klimakteriebesvär    
 
Upplevelse av 
klimakteriebesvär 

“I’m sad at times,”, “I’ve had a 
day of the blues.”, “I feel like I’m 
on a roller coaster.” 

“Jag är ledsen ibland” “Jag har 
varit deppig en dag” “Det känns 
som att jag åker berg-och-dal-bana 

Det känns som att jag 
åker berg-och-dal-bana 

Emotionell 
instabilitet 
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Meningsenhet Svensk översättning Kondenserad mening Kod Kategori  Underkategori 
For example, a positive 
experience was described by 
women when the symptoms 
were relieved after surgery.  

Kvinnorna beskriver hysterektomi 
som en positiv upplevelse då 
operationen gjorde att symtomen 
försvann 

Beskriver 
hysterektomi som 
positiv då den gjorde 
att deras symtom 
försvann 

Positiv upplevelse   
 
 

 
 
 
 
 

A positive experience had 
benefits, such as freedom from 
symptoms, pregnancy, and fear 
of cancer, and gains in sexuality 
(enjoyed sex more). 

Kvinnorna beskriver fördelar så 
som frihet från symptom, 
graviditet och rädsla för cancer. 
De njöt av sex mer. 

Fördelar var 
symtomfrihet, frihet 
från graviditet och 
cancerrädsla. 

Frihet  Upplevelse av 
förbättrat liv 

 
 

-   

“It built up my self-esteem. 
After 2 years of bleeding, it was 
welcome. It made me feel like a 
whole woman.” 

“Det ökade mitt självförtroende. 
Efter två år med blödningar var 
det välkommet. Det gjorde att jag 
kände mig som en hel kvinna 
igen.” 

Ökat självförtroende. 
Känner sig som en hel 
kvinna igen. 

Ökat 
självförtroende 

  

Women have a much broader 
and more holistic view of 
hysterectomy than healthcare 
providers seem to 

Kvinnor har bredare och mycket 
mer holistisk syn på hysterektomi 
än sjukvårdspersonalen verkar ha. 

Kvinnor har bredare 
och mer holistisk syn 
på hysterektomi än 
sjukvårdspersonalen 
verkar ha. 

Sjukvårdspersonale
ns synsätt 

  
 
Upplevelse av 
vårdpersonalens 
bemötande 

Other positive experiences were 
expressed when women spoke 
about being satisfied with the 
outcome, which often revolved 
around the care they received 
from healthcare providers. 

Andra positiva upplevelser 
uttrycktes så kvinnor pratade o 
matt vara nöjda med resultatet, 
vilket ofta handlade om 
omvårdnaden de hade fått i 
sjukvården 

Bra bemötande från 
vårdpersonalen 
påverkar upplevelsen 
positivt.  

Bra bemötande är 
positivt  

Upplevelse av 
omgivningens 
bemötande 

 
 

My husband was great about it Min man var jättebra angående 
det (hysterektomin) 

Maken var stöttande Stöd    
Stöd från 
närstående 
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