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Sammanfattning  

Bakgrund: Prolaps beror på att bäckenbottens muskulatur och bindväv har försvagats vilket leder 
till att bäckenorganen buktar ut mot slidmynningen. Sexualitet är en del av att vara kvinna och är 
en viktig aspekt i livet. Dock kan prolaps påverka detta och en operation kan lätta symtom och 
avlägsna de fysiska besvär som kvinnan lider av.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors sexualitet efter en prolapsoperation. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes. Artiklarna i resultatet 
analyserades med modifierade granskningsmallar samt skulle vara publicerade mellan år 2007-
2017. 

Resultat: Resultatet redovisas i tre kategorier: förbättrad sexuell funktion, komplikationer som 
kan inverka på sexualiteten och kvinnans kroppsbild samt livskvalité som påverkar sexualiteten. 
Kvinnorna upplevde en förbättring av sin sexuella funktion postoperativt på grund av 
symtomminskningar. Även kroppsbilden samt kvinnans livskvalité påverkades positivt av en 
prolapsoperation. Kvinnor som hade kvarstående problematik i samband med sexuell aktivitet 
ansåg fortfarande att sexualiteten hade förbättrats av en prolapsoperation.  
 
Slutsats: Kvinnor får en betydande bättre sexualitet efter en prolapsoperation. Effekten utav att 
genomföra en prolapsoperation har stor betydelse för ett aktivt sexliv och ökat välbefinnande. 
Studien belyser även att det behövs en ökad diskussion om diagnosen för att minska det 
tabubelagda området.  

 

Nyckelord: kvinnor, litteraturstudie, operation, prolaps, sexualitet
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1. Inledning 
I Egypten 1550 (f.Kr.) beskrevs livmodern som något levande djur som levde inne i sin värd. För 
att behandla prolaps på den tiden användes honung och olja för att trycka bäckenorganen tillbaka 
på plats. Hippokrates trodde att prolaps berodde på att livmodern blev vild på grund av brist på 
manlig säd och därför släppte den ifrån sitt fäste. Hippokrates behandling för prolaps var att lägga 
granatäppelkärnor i vin och föra upp i slidan på kvinnan. Det beskrevs även en mer aggressiv 
metod genom att fästa kvinnan upp och ner på en stege och föra henne upp och ner tills 
livmodern hamnat på rätt plats igen. Den första operationen för prolaps genomfördes i USA 1861 
men långt in på 1900-talet rekommenderades först och främst pessar som åtgärd för att hålla 
bäckenorganen på plats (Barbalat & Tunuguntla, 2012). Numera genomförs olika slags 
operationsformer för att lindra symtomen för prolaps. Området är ett fortsatt förbättringsområde 
och utveckling utav det behövs genom att öka kunskap hos vårdpersonal för att kunna ge en god 
omvårdnad.  

2. Bakgrund 

2.1 Prolaps 
Pelvic organ prolapse förkortas även (POP) och kallas i svenska termer för framfall eller prolaps. 
Detta innebär att den främre- eller bakre slidväggen eller en kombination av båda släpper från sin 
ursprungliga plats och sjunker ner mot slidmynningen (Barbalat & Tunuguntla, 2012). Det finns 
en problematik av att genomföra en lyckad behandlingsåtgärd vid prolaps. Då bäckenbottens 
anatomi är komplex och individuell är det viktigt att identifiera dessa faktorer som spelar in 
(Persson, Brynhildsen & Kjølhede, 2013). Det uppskattas att upp till 20 % av kvinnor någon gång 
under livet drabbas av prolaps (Chang, Hsiao, Chen, Wu & Lin, 2015). Prevalensen för att detta 
kan ske ökar även med ålder (Iglesia & Smithling, 2017). Tillståndet prolaps uppstår när 
bäckenbottens muskulatur har försvagats på grund av fysiska ansträngningar som försvagar 
muskler och bindväv som håller bäckenorganen på plats. De flesta kvinnor som söker hjälp för 
prolaps befinner sig i klimakteriet och senare i ålder men kan även drabba fertila kvinnor som 
skadat dessa muskler i samband med förlossning (Teleman, 2014). Prolaps kan delas in i fyra 
olika steg: 
 
Steg 1: Kvinnan har måttliga till inga besvär. Prolapsen syns inte utifrån.  
Steg 2: Kvinnan kan känna att bäckenorgan buktar ut mot slidmynningen.  
Steg 3: Kvinnan kan se och känna bäckenorgan vid mynning samt att de buktar ut. 
Steg 4: Totalprolaps, bäckenorgan hänger ut ur slidöppningen (Gunnarsson & Dahlgren 2015; 
Teleman, 2014). 
 
För att göra en korrekt bedömning av prolaps utför en gynekolog något som kallas POP-Q-
mätningar. Gynekologen mäter antal centimeter av bäckenorgan som är kvar innanför 
slidmynningen alternativt det som är utanför vilket ger en indikation på hur allvarlig prolaps 
kvinnan har (Borello-France et al., 2007). 

2.1.1 Symtom  
De första symtomen för prolaps är att kvinnan känner en tyngdkänsla i underlivet, ryggsmärta 
som ökar vid sängliggande och buksmärtor. Symtomen ökar successivt med de olika stegen. Vid 
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steg två och senare steg kan det uppstå onormala blödningar och flytningar från slidväggen 
(Ramsey, 2009). Vid svår prolaps kan organen trycka på bakre- eller främre slidvägg och på så 
sätt kan kvinnan få svårt att tömma tarm- och urinvägar. Kvinnan kan även behöva stödja 
slidväggen för att uträtta sina tömningsbehov. Vid totalprolaps ligger organen mot urinröret så 
resturin ligger kvar i kroppen vilket kan leda till njurpåverkan. På grund av den fysiska påverkan 
av att bäckenorgan hänger ut vid steg tre-fyra kan kvinnor uppleva smärta vid sexuell aktivitet 
(Teleman, 2014). 

2.1.2 Prolapsoperation 
För kvinnan är det av betydelse vilken teknik läkaren använder sig av beroende på om kvinnan 
önskar att vara sexuellt aktiv efter operationen. De flesta prolapsoperationer genomförs genom 
slidöppningen. Väldigt få operationer kräver öppen kirurgi. Beroende på vilken allvarlighetsgrad 
av prolaps bestäms vilken teknik kirurgen väljer (Ramsey, 2009). I utförandet av operationen 
skall bäckenorganen hamna på rätt plats, de fysiska besvär kvinnan drabbats av avlägsnas samt få 
urin- och tarmfunktionen att återställas (Teleman, 2014).  

• Manchesterplastik innebär att återställa anatomin via stärkning av väggar och den 
uppbyggnad som påverkats inuti slidan. Kirurgen drar ihop bäckenbottenmuskulaturen 
vilket förstärker och placerar tillbaka bäckenorganen på sin ursprungliga plats 
(Gunnarsson & Dahlgren 2015; Teleman, 2014).   

• Främre slidväggsförsvagning: Slidväggen repareras med suturer och fästs tillbaka. Denna 
teknik har hög återfallsrisk med upp till 25 % som behöver genomgå en ny operation 
(Ramsey, 2009; Teleman, 2014). 

• Bakre slidväggsförsvagning: Kirurgen förstärker slidväggen mot tarmen. Incidenten för 
återfall är lägre vid bakre än vid främre reparation (Ramsey, 2009; Teleman, 2014). 

• Hysterektomi: Livmodern avlägsnas helt. Kan genomföras genom vaginalt ingrepp eller 
laparoskopiskt. Vilken metod som används beror på hur stor livmodern är samt dess 
lägesposition (Lumsden, 2009).   

• Sacrocolpopexy utförs genom laparaskopi och är en metod som utförs efter en 
hysterektomi då slidvalvet efter en sådan operation kan kollapsa. Över 10 % som utfört en 
hysterektomi på grund av prolaps behöver göra en korrigering efteråt (Coolen et al., 
2017). 

• Naturligt eller syntetiskt material används för att ersätta befintlig vävnad (Chang et al., 
2015). Detta skapar en valvförstärkning inuti slidan samt utanpå beroende på val av 
förstärkning (Coolen et al., 2017).  

2.2 Sexualitet hos kvinnor 
Den grundläggande funktionen av sexualitet är den biologiska funktionen för fortplantning 
(Sundbeck, 2013). Sexualitet är en del av att vara människa och är en viktig del i livet. De 
psykologiska, sociala och biologiska faktorerna utformas efter den unika individen. Dock finns 
det mycket kvar att studera i förhållandet mellan prolapssproblematik och kvinnors sexualitet 
(Hulter, 2014).  
 
Sexualiteten hos äldre kvinnor kan ofta bli negligerad men är en viktig aspekt i många äldres liv. 
Kvinnors sexualitet kan påverkas negativt med åldern och klimakteriet är en sådan faktor som 
kan skapa en förändring hos kvinnan. Detta beror på individuellt sjunkande hormonnivåer men 
kan även bero på läkemedel samt kroppsliga förändringar som kan leda till torra slemhinnor och 
minskad lubrikation (Hulter, 2004). Minskad sexuell lust, smärtor vid samlag på grund av den 
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fysiska påverkan och uteblivna orgasmer är alla olika delar som kan leda till minskad sexlust för 
kvinnor (Handa, Cundiff, Chang & Helzlsouer, 2008). Sexualiteten hos kvinnor är beroende av 
det fysiska och emotionella välbefinnandet som finns hos den egna individen, par eller i familjen. 
Även den ekonomiska aspekten och ett lands hela sociala utveckling påverkar hur en kvinna 
utvecklar sin sexualitet. Förmågan att kunna ta in ny information om sexualitet beror på vilka 
resurser som finns tillgängliga. Vilken erfarenhet kvinnan har inom sitt problem samt vilket stöd 
hon fått och får i livet inom ämnet (World Health Organization, 2015). Prolaps kan försämra 
kvinnans syn på livet och livskvalitén då ett tillfredställande sexualliv kan påverkas av symtom. 
Kvinnan kan redan känna en försämring av livskvalitén vid symtompåverkan mer än en gång i 
veckan (Sahin & Vurals, 2015). 
 
Beroende på vilket steg av prolaps kvinnan lider av och eventuell hysterektomi kan hon drabbas 
av skam samt mista sin känsla över sin kvinnlighet. Motpartnern i relationen kan även uppleva 
problematiken genom att inte känna attraktion till kvinnan längre på grund av de fysiska symtom 
som kan uppstå (Hulter, 2014). Kvinnans sexualitet kan utvärderas och mätas med frågeformulär. 
Det mest använda frågeformuläret som används för bedömning av prolaps kallas PISQ och 
betyder Pelvic Organ Prolapse Incontinence Sexual Questionnaire och är ett validerat 
mätinstrument (Mestre, Lleberia, Pubill, & Espuña-Pons, 2015). Ett frågeformulär som är 
validerat som bedömningsinstrument inom sexualitet är FSFI (female sexual function index) som 
innehåller 6 domäner: åtrå, upphetsning, lubrikation, orgasm, tillfredställelse och smärta (Dietz& 
Maher, 2013). 

2.3 Teoretiska begrepp 
Vårdrelationen har en blandad innebörd som både innebär vårdrelation samt en vårdande relation. 
Hos vårdpersonal och patient finns det ett gemensamt ansvar för att bevara ett förhållande 
sinsemellan. Detta byggs på etisk kunskap (Snellman, 2014). Tre villkor för detta är respekt, 
förtroende och ömsesidighet. Respekt representerar det moraliska värdet hos individerna. 
Förtroende betyder att kvinnan känner en tillit till sjuksköterskan att påföljden av operationen kan 
leda till ett positivt utfall. Ömsesidighet handlar om förbindelsen mellan sjuksköterskan och 
kvinnan. I mötet sinsemellan skall de kunna diskutera och komma fram till kvinnans styrka och 
behov. Kvinnor som söker vård behöver bli bekräftade (Snellman, 2014). Hälsa och lidande har 
ett samband och det ligger ett ansvar hos sjuksköterskan att forma relationen till kvinnan på ett 
sådant sätt att samspelet mellan dem känns jämställt beroende på kvinnans behov i sin situation 
(Wiklund Gustin, 2014).  
 
Kvinnor med prolaps kan ibland vara omedvetna om sin diagnos och beroende på symtom 
påverkar detta hur kvinnan agerar i sin situation. För kvinnor med prolaps kan livslidandet bli en 
faktor som påverkas. Beroende på var i livet kvinnan befinner sig berörs sexualiteten och 
livsreflektioner skapas om sig själv, sitt liv och sin diagnos. Diagnosen prolaps är ett känsligt 
ämne och kan leda till att kvinnan inte vågar ta upp sin problematik. Detta leder till att kvinnor 
lider i tystnad och härdar ut sitt lidande. Vårdlidandet ligger dels i ansvar hos vårdaren att lindra 
hos kvinnan samt ha en medvetenhet att kunna förstå hennes perspektiv för att kunna ge rätt 
bemötande och lindra lidandet (International Council of Nurses, 2014; Wiklund Gustin, 2014).  
 
Vårdande kommunikation beskriver Fredriksson (2013) som det samtal mellan kvinnan och 
vårdaren har och detta ska ske i ett samspel. Det kan även kallas för en dialogisk modell. Aktivt 
lyssnande och närvaro i samtalet skapar större tilltro till kommunikationen att kvinnan öppnar 
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upp och delar med sig av sina tankar och skapa en ömsesidig förståelse (Fredriksson, 2013). Att 
kommunicera sitt lidande till vårdaren kan vara svårt för kvinnan men genom att hitta ett 
gemensamt fokus på vad som skall diskuteras kan detta gå lättare. En respekt som går åt båda håll 
skapar en trygghet för kvinnan som lättare kan sätta ord på vad hon känner och tänker (Baggens 
& Sandén, 2014).    

3. Problemformulering  
Prolaps och sexualitet är något som upplevs som tabu. Ämnet kan uppfattas som privat att prata 
om för många kvinnor och män. Det är problematiskt att många inte vet vad prolaps innebär trots 
att kvinnor påverkas dagligen av denna diagnos. Många kvinnor har symtom men vågar inte prata 
om problemet samt hur det påverkar hennes sexualitet. Sexualitet är komplex och det är 
betydelsefullt att undersöka eventuell problematik det innebär att genomgå en prolapsoperation 
inom detta ämne. Föreliggande studie utfördes för att skapa en större förståelse och kunskap för 
detta omvårdnadsämne. 

4. Syfte  
Syftet med studien var att beskriva kvinnors sexualitet efter en prolapsoperation.  

5. Metod 

5.1 Design 
Litteraturstudien har genomförts med deskriptiv design. Där en systematisk sammanställning 
gjorts av relevanta vetenskapliga artiklar relaterade till syftet. Artiklarna analyserades utifrån en 
integrerad analys (Kristensson, 2014). 

5.2 Sökstrategi 
Artikelsökningen utfördes genom databaserna PubMed och Cinahl PLUS. PubMed användes för 
att infatta medicinsk forskning inom området omvårdnad och Cinahl PLUS täcker området 
omvårdnad samt andra närliggande ämnen (Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden 
identifierades genom de meningsbärande ord i syftet som var kvinnor, operation, prolaps och 
sexualitet. 

Första artikelsökningen utfördes genom PubMed. Den engelska översättningen på de 
meningsbärande sökorden utfördes genom att använda svenska Mesh från Karolinska institutet 
där översättningen blev: operation, prolapse, pelvic organ prolapse, sexuality och women. Andra 
artikelsökningen utfördes genom Cinahl PLUS. För att få en korrekt sökning av sökorden 
användes Cinahl Headings för att hitta de ämnesord som används i Cinahl PLUS. Den engelska 
översättningen av de meningsbärande sökorden var: female, pelvic floor prolapse, pelvic organ 
prolapse, repair, sexuality, sexual function, surgery och women. I artikelsökningen kombinerades 
de olika ämnesorden för att hitta relevanta artiklar. Första steget var att kombinera liknande 
sökord med det booleska OR för att hitta de relevanta artiklarna. Andra steget i artikelsökningen 
var att kombinera dessa fyra OR sökningar med den booleska benämningen AND för att få en 
smalare inriktning på artikelsökningen som fokuserade på syftet. (Bilaga 1). 

Begränsningar i sökfunktionen PubMed valdes genom att definiera sökningar till artiklar som var 



 

5 
   

publicerade mellan år 2012-2017 samt gälla endast human. Begränsningar i sökfunktionen Cinahl 
PLUS utgjordes genom att begränsa sökningar på artiklar som var publicerade mellan år 2007-
2017 samt vara peer reviewed.   

5.3 Urval 
Inklusionskriterier: etisk prövad, kvinna, prolaps, postoperativ och sexualitet. 

Exklusionskriterier: rektal prolaps och sexualitet preoperativt. 

Totalt antal träffar under urval ett uppgick till 235 stycken artiklar på databaserna Cinahl PLUS 
och PubMed. Samtliga artiklarnas rubriker lästes för att hitta passande artiklar som var relevanta 
till studien. Urval två uppgick till 80 artiklar som granskades genom att läsa abstract och sortera 
ut irrelevanta artiklar för studiens syfte. Urval tre uppgick till 32 artiklar som lästes i sin helhet 
där 12 artiklar framkom genom Cinahl PLUS och 20 artiklar från PubMed. Totalt valdes elva 
artiklar ut som kvalitetsgranskades till studien (Bilaga 2). 

5.4 Granskning  
De elva artiklarna granskades genom att använda Forsberg och Wengströms (2016)  
granskningsmallar (Bilaga 3). En modifiering av mallarna lades till genom en etisk frågeställning 
som innebar att artiklarna granskats av en etiknämnd. För artikeln som använt mixad metod 
sammanslogs de kvantitativa och kvalitativa mallarna. Kvalitetsgranskningen utfördes beroende 
på vilken forskningsansats artikeln hade. Sedan graderades den utefter låg, mellan och hög 
kvalitet. För att få 1 poäng krävdes det ett Ja-svar, Nej-svar gav 0 poäng. Maxpoäng för artiklar 
av kvantitativ ansats var 13 poäng och mixad ansats var 16 poäng (Tabell 1).  

Tabell 1 – Poängindelning av artiklarnas kvalitet. 

Kvantitativ Låg: ≤ 8 poäng Medel: ≥ 9 poäng Hög: ≥ 10 

Mixad metod Låg: ≤ 10 poäng Medel: ≥ 12 poäng Hög: ≥ 13 

 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) modell användes för att räkna ut procentindelningen av 
de modifierade mallarna. Den innefattar att 60-69% var låg kvalitet, 70-79% var medel kvalitet 
och 80-100% var hög kvalitet. Båda författarna har granskat artiklarna genom dessa mallar. 

5.5.  Bearbetning och analys 
För att granska artiklarna användes Kristenssons (2014) integrerade analysmetod.   
I analysen lästes artiklarna av författarna var för sig ett flertal gånger för att få en fördjupad 
förståelse för innehållet. Hitta likheter och skapa en överskådlighet av resultatet. Ord samt 
ordföljder som var återkommande och var relevanta för studiens syfte markerades i artiklarna för 
att kunna se ett mönster av artiklarnas resultat. De meningsbärande likheterna i innehållet 
skapade sedan underlaget för kategorierna i studiens resultatdel som sedan sammanställdes. De 
tre kategorier som framkom genom detta analyssätt var: förbättrad sexuell funktion, 
komplikationer som kan inverka på sexualiteten samt kvinnans kroppsbild och livskvalité som 
påverkar sexualiteten.  
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5.6 Forskningsetiska överväganden 
Författarna av denna litteraturstudie har läst artiklarna objektivt och inte återgett felaktig 
information i studien för att sammanställa resultatet trovärdigt. Författarna har även haft en 
medvetenhet om att fusk och plagiat är något som inte får förekomma och gått efter Forsberg och 
Wengströms (2016) riktlinjer. Dessa innefattar att en etikprövning ska utföras beroende på vilken 
studie som granskas. Etiska frågeställningar ska granskas av en etiknämnd anpassad till studiens 
område. För att artikeln skall vara av god kvalitet är det betydelsefullt att forskaren redovisar all 
data även missvisande data i studiens resultat (Forsberg & Wengström, 2016). De etiska 
övervägandena har följt författarna under hela arbetet och resultatet skall ge en ärlig bild av 
verkligheten. De fyra grundläggande etiska principerna autonomi-, nytto-, inte skada- och 
rättviseprinciper har följt författarna under studiens gång för att säkerhetsställa att resultatet har 
tagit hänsyn till dessa punkter (Kristensson, 2014).  

6. Resultat  
Studien innehåller elva vetenskapliga artiklar där tio artiklar hade kvantitativ ansats och en artikel 
hade mixad metod som ansats. Studierna var genomförda främst i USA (tre) och Italien (tre) och 
de andra härstammade från Belgien, Australien, Danmark, Syd-Korea och England. I studien 
framkom tre huvudkategorier som utgör resultatet: förbättrad sexuell funktion, komplikationer 
som kan inverka på sexualiteten samt kvinnans kroppsbild och livskvalité som påverkar 
sexualiteten.  
 
Tabell 2 - Resultattabell av artikelresultatet. 
 
 
Artikel 

 
Förbättrad sexuell 
funktion. 

Komplikationer som kan 
inverka på sexualiteten. 

Kvinnans kroppsbild och 
livskvalité som påverkar 
sexualiteten. 

Constantini et al. (2013) ✓ ✓ ✓ 
Glavind, Larsen & 
Lundqvist, (2014) 

✓    

Kim et al. (2014) ✓  ✓   
Lukacz et al. (2016) ✓   ✓  
Pauls et al. (2007) ✓  ✓   
Rivière, Pruiksma, 
Jacquemyn & 
Jacquemyns, (2014) 

✓  ✓  ✓  

Roos, Thakar, Sultan, 
Leeuw & Paulus, (2013) 

✓  ✓  ✓  

Salamon, Lewis, 
Priestley & Culligan, 
(2014) 

✓    

Schiavi, D´oria et al. 
(2017) 

✓   ✓  

Schiavi, Perniola et al. 
(2017) 

✓  ✓  ✓  

 Ulrich et al. (2015) ✓   ✓  
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6.1 Förbättrad sexuell funktion 
Samtliga studier visade på en förbättrad sexuell funktion efter en prolapsoperation trots vissa 
komplikationer som kvarstod (Constantini et al., 2013; Glavind, Larsen & Lundqvist, 2014; Kim, 
Moon, Kim, & Bai, 2014; Lukacz et al., 2016; Pauls et al., 2007; Rivière, Pruiksma, Jacquemyn 
& Jacquemyns, 2014; Roos, Thakar, Sultan, Leeuw & Paulus, 2014; Salamon, Lewis, Priestley & 
Culligan, 2014; Schiavi, D´oria et al., 2017; Schiavi, Perniola et al., 2017; Ulrich, Dwyer, 
Rosamilia, Lim & Lee., 2015). 

Kim et al. (2014) och Roos et al. (2014) har i sina studier använts sig av de två vanligaste 
frågeformulären som används inom sexualitet dessa två är FSFI och PISQ. I studien av Kim et al. 
(2014) beskrivs en förbättrad tillfredsställelse sexuellt. Kvinnorna i studien avhöll sig inte längre 
från samlag postoperativt. Studien av Roos et al. (2014) visade att den sexuella funktionen 
förbättrades på grund av inga samt minskade prolapssymtom efter prolapsoperation. Kvinnor 
med kvarvarande symtom hade fortsatt en negativ påverkan på sin sexuella funktion (Roos et al., 
2014).  

Pauls et al. (2007) utvärderade den sexuella funktionen som blev bättre efter operation jämfört 
med de kvinnor som valde bort en operation. Resultatet visade på en förbättrad sexuell aktivitet. 
Två års uppföljning efter en prolapsoperation visade på en förbättrad sexuell funktion och 
aktivitet (Lukacz et al., 2016).  Skillnader att bevara eller inte bevara sin livmoder vid en 
prolapsoperation undersöker Constantini et al. (2013) i sin studie. Båda grupperna i studien visar 
på positiv skillnad inom domänerna åtrå, upphetsning och orgasm, där de kvinnor som bevarade 
sin livmoder fick störst förbättring. Majoriteten av deltagarna blev mer sexuellt aktiva efter 
operation (Constantini et al., 2013).  

Resultatet i studien av Ulrich et al. (2015) visade på en förbättring av vaginala och sexuella 
symtom vilket resulterade i en bättre sexuell funktion efter en prolapsoperation. Dock skedde 
ingen signifikant ökning bland sexuellt aktiva kvinnor jämförelsevis med de kvinnor som inte var 
sexuellt aktiva innan operation. I en jämförande studie mellan syntetiskt material versus naturlig 
vävnadsreparation av Salamon et al. (2014) visade resultatet att den sexuella funktionen 
förbättrades oberoende av vilken laparoskopisk operationsmetod som användes. Att symtom som 
buktande känsla, inkontinens och rädslor som kvinnorna eventuellt hade preoperativt blev 
förbättrade (Salamon et al., 2014).  

I studierna av Glavind, Larsen och Lundqvist (2014) och Schiavi, Perniola et al. (2017) svarade 
majoriteten av de kvinnor som deltog att deras sexliv hade förbättrats efter en naturlig 
vävnadsoperation. En naturlig vävnadsreparation minskade symtomen efter en bakre 
slidväggsförsvagning vilket i sin tur ledde till en förbättrad sexuell funktion och minskad 
smärtproblematik vid samlag (Schiavi, D´oria et al. 2017). Rivière, Pruiksma, Jacquemyn och 
Jacquemyns (2014) studie baserades på en syntetisk vävnadsoperation och hur kvinnans sexuella 
funktion påverkats efter denna. FSFI-formulär användes och alla sex domäner åtrå, upphetsning, 
lubrikation, orgasm, tillfredsställelse och smärta hade förbättrats något (Rivière et al., 2014). 

6.2 Komplikationer som kan inverka på sexualiteten. 
Olika komplikationer som kan påverka sexualiteten efter en prolapsoperation kan bland annat 
vara torrhet, minskad lust, vaginal smärta, smärta vid samlag och vaginal förträngning (Pauls et 
al., 2007). I studien av Kim et al. (2014), Riviére at al. (2014) och Schiavi, Perniola et al. (2017) 
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visade det sig att smärta vid samlag var ett fortsatt problemområde. 

Vid prolapsoperationer finns risk för att komplikationer kan uppstå exempel på detta är 
nervskador vilket kan ge negativa konsekvenser för kvinnan (Pauls et al, 2007). Att genomgå en 
hysterektomi har inverkan på kvinnans sexualitet (Constantini et al., 2013). Andra 
komplikationer som kan uppstå är förkortad vagina samt brist av sammandragningar från 
livmodern vid orgasm vilket kan leda till att kvinnan uppfattar sig själv negativt (Constantini et 
al., 2013). Enligt Roos et al. (2014) kunde en försämring av sexuell funktion bero på smärta, 
rädsla att skada operationsområdet, nya symtom som uppstått eller att kvinnan var missnöjd över 
resultatet efter operation.   

6.3 Kvinnans kroppsbild och livskvalité som påverkar sexualiteten.  

Kvinnans kroppsbild och livskvalité efter en prolapsoperation visade sig enligt Roos et al. (2014) 
kunna påverka hur kvinnan uppfattade sig själv och att majoriteten av kvinnorna i studien fick en 
förbättrad kropps- och självbild efter operation. Detta som ett resultat av en förbättrad genital 
sensation, en känsla att vara tajtare och mer sensitiv i underlivet samt minskad oro om hur 
partnern uppfattar kvinnan. Kvinnorna upplevde sin vagina som ”normal” igen efter operationen 
(Roos et al., 2014). De kvinnor som deltog i studien av Lukacz et al. (2016) visade på en 
förbättring av sin kroppsbild två år postoperativt.  

Att genomgå en hysterektomi kan påverka kvinnans självkänsla negativt. Eventuella nervskador 
som kan uppstå under operation är även bidragande faktorer. Detta dels på grund av att 
livmoderns fysiska påverkan på kvinnans underliv har opererats bort. Livmoderns 
sammandragningar påverkar upplevelsen av orgasm (Constantini et al., 2013). Studien av Riviére 
et al. (2014) var ensam om i sitt resultat att kvinnorna inte visade någon förändring av känslorna 
rädsla, avsky och skam postoperativt. Livskvalité visar sig vara viktig för sexualiteten för kvinnor 
efter en prolapsoperation. Majoriteten av kvinnorna var positiva postoperativt och kände 
förbättring av livskvalitén på grund av att de preoperativa symtom som fanns hade minskat 
(Schiavi, D´oria et al., 2017; Schiavi et al., 2017). Vid två års uppföljning efter en operation visar 
resultatet på en förbättrad livskvalité hos de deltagande (Lukacz et al., 2016). När kvinnorna i 
studien av Ulrich et al. (2015) svarade på frågan om hur deras dagliga liv påverkats av vaginala 
symtom hade denna kategori högst positiv respons och kvinnorna upplevde en förbättrad vardag.   

7. Resultatsammanfattning  
Resultatet visade att majoriteten av kvinnorna i studien upplevde en betydande förbättring av sin 
sexualitet efter en prolapsoperation. Den sexuella funktionen blev förbättrad oberoende av vilken 
operationstyp som valdes. Resultatet belyser även att kvinnans sexuella funktion berörs av 
komplikationer, kroppsbild och livskvalité. De kvinnor som fick komplikationer postoperativt 
upplevde sin sexualitet som förbättrad på grund av symtomminskningar. Att få sin prolaps 
behandlad har en betydande roll för kvinnans fortsatta sexuella välmående. En prolapsoperation 
för kvinnan kan bidra till en mer positiv kroppsbild samt förbättrad livskvalité.  
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
En litteraturstudie genomfördes för att sammanställa redan existerande forskningsresultat inom 
ämnet som var kvinnans sexualitet efter en prolapsoperation. Detta för att författarna ville skapa 
en större inblick inom ämnet. För att samla in relevant material för studien användes en 
deskriptiv design där en systematisk sammanställning utfördes (Kristensson, 2014). Enligt 
Forsberg och Wengström (2016) skall en litteraturstudie genomföras inom ett aktuellt 
kunskapsområde med kravet att det finns nog med artiklar av god kvalitet för att kunna göra 
passande granskning och slutsats av artiklarna. Till studien valdes databaserna Cinahl PLUS och 
PubMed vilka omfattar området omvårdnad och medicin vilket passade bäst mot studiens syfte. 
Artikelsökningen gjordes i dessa två databaser och resulterade i tillräckligt antal lämpliga artiklar 
av vilket skäl en tredje databas ej var nödvändigt att använda (Forsberg & Wengström, 2016). 

Sökorden identifierades efter de meningsbärande ord som återfanns i syftet. Beroende på databas 
justerades ordens översättning genom att använda Mesh och Cinahl headings. Sökningarna 
resulterade i många relevanta artiklar och sökorden ansågs inte behöva modifieras under studiens 
gång. Artiklarna som framgår i resultatdelen är framtagna genom databaserna Cinahl PLUS och 
PubMed och fick vara från år 2007-2017 respektive år 2012-2017. Begränsningar av årtal lades 
till då ett mindre antal artiklar fanns att tillgå vid ytterligare begränsning utav år inom Cinahl 
PLUS. Jämförelsevis mot PubMed där en stor kvantitet av relevanta artiklar fanns att tillgå vid 
fem års begränsning varför en ytterligare limitation inte var nödvändig. Detta är en styrka i 
studien då artiklarna anses som aktuella.  

I urvalsprocessen valdes inklusions- och exklusionskriterierna ut efter studiens syfte. En 
inklusionskriterie var att inkludera kvinnor som genomgått en prolapsoperation för att se hur det 
kunde beröra sexualiteten postoperativt. En exklusionskriterie var att utesluta artiklar som inte 
genomgått en etisk prövning för att stärka artiklarnas resultat. Detta för att garantera att ingen 
deltagare i studierna beskrivna i artiklarna kommit till skada under forskningsprocessen 
(Forsberg och Wengströms, 2016). Författarna har under granskningen av artiklarna 
uppmärksammat att forskarna följt de fyra grundläggande principerna samt haft en etisk 
medvetenhet. 

För att säkerställa artiklarnas kvalité i studien användes Forsberg och Wengströms (2016) 
granskningsmallar. Detta resulterade i att granskningarna av artiklarna blev noggrant 
genomförda. Detta i kombination med att Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 
procentindelning gav studien styrka samt att alla artiklar som medverkade i resultatet har alla 
medel till hög kvalitet. Ingen artikel exkluderades på grund av låg kvalitet. En faktor som 
påverkade att artiklarna hade medel-hög kvalité låg i grund av att författarna hade ett tydligt syfte 
som förenklade sorteringsprocessen av irrelevanta artiklar.  

Att använda en integrerad analys ansågs som lämpligt till studien på grund av den deskriptiva 
designen vilket ökar tillförlitligheten i studien (Kristensson, 2014). De frågeformulär som 
använts i artiklarna var validerade vilket ses som en styrka. Beaktande bör tas då dessa formulär 
inte inriktar sig på nya komplikationer som kan uppstå postoperativt. Valet av databaser med 
inriktning på omvårdnadsvetenskap ökar reliabiliteten då det har lämplig inriktning mot syftet. 
Verifierbarheten stärks av den systematiska sökningen då resultatet bygger på insamlat material. 
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Studien med mixad metod inkluderades med då det var intressant att se en studie gjord med en 
kombination av frågeformulär och intervju då de resterande artiklar hade en kvantitativ 
forskningsansats. Att använda sig av mixade metoder hjälper forskaren att få olika vinklar av 
informationen om själva diagnosen (Forsberg & Wengström, 2016). En svaghet i resultatdelen 
består av att majoriteten av artiklarna inom just detta forskningsområde hade kvantitativ ansats. 
Antagande utav detta kan innebära en avsaknad av studier gjorda inom kvalitativ forskning på 
området. Författarna har haft en medvetenhet att ett annat resultat kunnat uppnås om upplevelser 
hade tagits med som meningsbärande ord i syftet. Syftet i studien var inte att inkludera 
upplevelser. 

I studien är majoriteten av resultatet från kvantitativa artiklar. För att mäta tillförlitligheten skall 
forskaren kontrollera studiens reliabilitet, validitet samt bias till dessa (Kristensson, 2014). 
Generaliseringar kan endast ske om resultatet i dessa artiklar har god reliabilitet och validitet 
(Forsberg & Wengström, 2016). I de kvantitativa artiklarna har forskarna använt sig av 
frågeformulär för att genomföra en statistisk bearbetning och kunna visa upp ett resultat. För att 
bedöma trovärdigheten hos den mixade studien ser man på studiens pålitlighet, giltighet, 
verifierbarhet och överförbarhet samt reliabiliteten och validiteten (Kristensson, 2014).  
 
En kulturell aspekt som framgick i studien var att alla deltagande artiklar kom från västvärlden 
med goda valmöjligheter av vård. Spännvidden på de länder som var representerade i 
resultatdelen var positivt då det företrädde flera världsdelar som delar liknande resultat. Ett 
kritiskt tänkande har tagits då resultaten samlades in från västvärlden. Slutsatsen är inte 
generaliserbar för kvinnor globalt. 
 
Kristenssons (2014) integrerade analysmetod tillämpades för att genomföra en god bearbetning 
och analys av studien. Artiklarna har granskats av båda författarna ett flertal gånger och har 
översatts och lästs i sin helhet. Författarna har diskuterat resultatet noggrant för att minska risk 
för feltolkning. Alla artiklar som inkluderades i studien är på engelska. Beaktande bör därför tas 
om författarnas eventuella missförståelse av artiklarnas texter. En styrka till studien är att 
författarna utförde studien neutralt utan förförståelse. 

8.2 Resultatdiskussion 
Litteraturstudien visar att kvinnans sexualitet påverkas efter en prolapsoperation. I resultatdelen 
var huvudfynden att majoriteten av deltagarna upplevde en förbättrad sexuell funktion efter en 
prolapsoperation. Kvinnors uppfattning av deras kroppsbild förbättrades markant och detta i sin 
tur har inverkan på kvinnans livskvalité till det bättre. Det framkommer i studien att en 
prolapsoperation är viktigt för kvinnans sexualitet. Vid själva operationen åtgärdades de symtom 
samt fysiska besvär kvinnan led av preoperativt. För de kvinnor som var drabbade av 
komplikationer och led av svårare symtom mildrades dessa genom operation. Deltagarna i 
resultatet var i olika skeden i sina liv. Allt från ensamstående singlar och personer som levde i 
relation till änkor och kvinnor som valde att inte längre vara sexuellt aktiva. Detta hade inverkan 
på resultatet då de kvinnor som valde att inte vara sexuellt aktiva även var det innan studierna 
utfördes. Det är svårt att utvärdera hur en prolapsoperation hade för betydelse på just deras 
sexualitet.  
 
Medelåldern av kvinnorna var 63 år. Med åldern kan synen på sexualitet förändras då intimitet 
kan betyda allt från närhet och kommunikation till samlag. Enligt Tremayne och Norton (2017) 
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är den sexuella hälsan relevant genom hela kvinnans liv och slutar inte bara för att kvinnan går 
igenom klimakteriet. Sexuell hälsa är mångdimensionell och kan inte definieras utan att ta hänsyn 
till flera beståndsdelar som sexualiteten innefattar bland annat de biologiska, psykologiska och 
sociala faktorerna (World Health Organization, 2006). Då prevalensen för att få prolaps under en 
livstid är förhållandevis hög är det av vikt att vårdgivare i vårdkedjan vet hur det ska bemötas. 
Att definiera prolaps kan vara svårt för vårdpersonal då det förekommer en gråzon i erkännandet 
mellan normala vaginala problem och diagnosen prolaps (Luft, 2006). Kvinnorna som deltog i 
studierna svarade positivt på PISQ och FSFI formulären postoperativt vilket visade på en 
förbättrad sexuell funktion i de respektive domänerna (Dietz & Maher, 2013). En kombination av 
dessa fångade upp en omfattning av informationen och gav på så sätt ett säkrare resultat för 
studien. Problem med dessa frågeformulär kan vara att de inte fångar upp specifika 
symtomkomplikationer som kan ha betydelse för kvinnans sexualitet.  
 
Det visade sig vara av stor vikt att ta reda på kvinnans livssituation innan en bedömning av 
operationstyp bestäms. Genom att lyfta information om de olika operationstyperna preoperativt 
blir kvinnorna delaktiga i beslutsfattande och förberedda på de komplikationsrisker som finns. 
Betydelsen av att få sin prolaps behandlad samt få tillbaka sin sexualitet är väsentlig och det 
skapade nya sätt att se på livet och bidrog till ökad livskvalité för kvinnorna. Den sexuella 
funktionen beror på hur kvinnan själv uppfattar sin livskvalité. Kvinnorna som deltog i studierna 
beskrev en upplevd förbättrad sexuell funktion samt förbättrad hälsa postoperativ. Livskvalitén 
förbättrades genom avsaknad och minskning av symtom för prolaps samt en förbättrad 
kroppsbild och kroppsuppfattning.  
 
Det ligger en problematik i att kvinnor endast drabbas av denna typ av prolaps då det finns en 
okunnighet hos vårdpersonal och missuppfattade föreställningar om kön. Kvinnor har inte samma 
förfogande till vården som män och får genom detta ett sämre omhändertagande från 
vårdpersonal (Määttä & Öresland, 2014). Detta bidrar till ojämlikheter i samhället då män och 
kvinnors villkor till vård är olik varandra. Vården skall ändå bedrivas likvärdigt. Detta är ett 
moraliskt krav för att respektera individens lika värde, möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
(Määttä & Öresland, 2014).  

Som sjuksköterska är det viktigt att arbeta personcentrerat för att lindra lidande som uppstår i 
problemkomplexet över ett tabubelagt område som prolaps och sexualitet hos kvinnor (ICN, 
2014). Genom att fokusera på kvinnan och inte diagnosen bidrar det till ökad livskvalité. Det 
ligger ett ansvar hos sjuksköterskan att bedriva förbättringsarbete för att ge kvinnan ett påläst 
bemötande och en handlingsplan vid eventuella frågor runt sin sexualitet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Genom att genomföra en lyckad prolapsoperation för kvinnan kan 
detta bidra till förbättrad kommunikation kvinnor sinsemellan. Att kunna öppna upp om sin 
tidigare problematik och på så sätt informera sin omgivning är betydelsefullt för att skapa mindre 
tabu kring ämnet. 

Enligt Carr (2017) är det nödvändigt att sjuksköterskan ger sakkunnig information för att 
förbättra vårdrelationen. Genom att effektivisera sättet att samtala kan det ge ny meningsfullhet 
till kvinnan som söker hjälp. För att bygga en grundläggande god vårdrelation behöver 
sjuksköterskan göra uppföljningar tillsammans med kvinnan. 

För att säkerhetsställa god vård är det viktigt att upprätta en god kommunikation. Genom att 
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använda en dialogisk modell skall sjuksköterskan tillsammans med kvinnan utgå från en 
ömsesidig förståelse och syfte för kommunikationen. Att vara bra på att kommunicera är viktigt 
för en sjuksköterska för att skapa det samspel som behövs i tabubelagda ämnen som prolaps och 
sexualitet innebär (Baggens & Sandén 2014). I detta känsliga område ska vårdpersonal arbeta 
från ett etiskt tankesätt och det är en mänsklig rättighet att få rätt slags vård och hjälp för sin 
problematik (WHO, 2015). Att kunna göra bedömningar och behandlingar som bygger på respekt 
för kvinnornas integritet och självbestämmande (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763, 2a 
§).  

Hur kvinnan uppfattar sin levnadssituation är en mångdimensionell fråga vilket de kvantitativa 
artiklarna inte tar med i sitt resultat. Studiens metod kan ha inverkat på resultatet genom att inte 
fånga upp enskilda händelser hos kvinnor det vill säga kvalitativ forskningsansats där upplevelser 
står i fokus. Även urvalet bland artiklarna påverkade resultatet genom att en exklusion var 
kvinnors sexualitet preoperativt. Detta har dock ett samband med hur resultatet blev postoperativt 
för jämförelse.  

9. Slutsats 
Resultatet som belyses i denna studie kan förhoppningsvis vidimera att det behövs en ökad 
diskussion om ämnet. Att ha en god vårdkommunikation är viktigt för att skapa en trygg relation 
mellan vårdgivare och tagare för att lättare öppna upp en dialog sinsemellan. Resultatet lyfter 
även fram en ökad självkänsla, kroppsbild och livskvalité efter en lyckad prolapsoperation. Att 
kvinnor innehar kunskap om vad en prolapsoperation bidrar till kvinnans ökade välbefinnande 
och minskat lidande. 

9.1 Klinisk nytta  
Litteraturstudien kan bidra till en ökad inblick i diagnosen prolaps samt vilken betydande roll en 
prolapsoperation har på kvinnans sexualitet. Studien kan minska tabut för kvinnor att prata om 
ämnet men även ge sjukvårdspersonal möjlighet att kunna prata mer om hur prolaps och hur 
sexualiteten berörs efter en prolapsoperation. Sexualiteten för kvinnan kan förbättras via 
implementering av ny kunskap hos vårdpersonal och allmänhet då ett tabubelagt ämne behöver 
lyftas fram för att stigmatisering skall minska. Redan i sjuksköterskans utbildning bör detta 
känsliga ämne lyftas upp och ge en inblick vad som kan drabba en kvinna och på så sätt bidra till 
en ökad förståelse. Dagens samhälle består av många olika kulturer och det är viktigt för 
vårdpersonal att nå ut till kvinnor i befolkningen och individanpassa information. Mer allmän 
information och utbildning om prolaps och hur sexualiteten påverkas postoperativt kan bidra till 
att fler kvinnor söker hjälp och i ett tidigare skede av prolapsen.  

9.2 Fortsatt forskning 
Det finns ett fortsatt intresse av att ta reda på hur sexualiteten ser ut i realiteten för kvinnors som 
bor i länder som är underutvecklade; hur en prolapsoperation har inverkan på deras sexualitet och 
vardagliga liv. Kommunikation är ett ständigt förbättringsområde och fortsatt forskning behövs i 
hur man implementerar nya sätt att kommunicera. Operationsmetoderna för prolaps kommer 
troligtvis att förbättras i framtiden då kvinnor vill vara mer delaktiga i beslut som rör deras 
sexualitet och fortplantning. Även frågeformulären som används i denna studie är något som 
behöver evalueras för att täcka upp nya frågeställningar och symtom som framkommer. 
Information och mer inriktad forskning om sexualitet behövs för att kunna fortsätta utveckla 
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problemområdet som råder kring kvinnors sexualitet vid prolaps. För att utforska kvinnors 
upplevelser kring sin prolaps och sexualitet vore en kvalitativ studie inom ämnet intressant att 
genomföra. 
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O
bstretics &

 
G

ynekology, 
127(6), 1071-1079.  

U
SA

 

 

Syftet m
ed denna analys 

var att följa upp sekundära 
utfall av resultatet 
livskvalité, sexual funktion 
och kroppsbild 2 år efter 
en tidigare gjord studie om

 
prolapsoperation. 

K
vantitativ m

etod: Longitudinell 
andrahandsanalys.  

Inklusionskriterier: O
pererats för 

prolaps i studiens som
 gjordes för 2 år 

sedan.  

E
xklusionskriterier: A

lla patienter som
 

inte stäm
m

er överens m
ed 

inklusionskriterierna.  

U
rvalsförfarande: U

ppföljning av 374 
kvinnor som

 undergick en 
prolapsoperation för 2 år sedan.  

U
rval/beskrivning: 307 K

vinnor som
 

genom
gått en prolapsoperation för 2 år 

sedan. M
edelålder 57,2 år. 

B
ortfall: 18 %

 av kvinnorna föll bort på 
grund av att de inte var tillgängliga för 
studien.  

D
atainsam

lingsm
etod: Sam

m
a typ av 

frågeform
ulär som

 användes i den första 
studien för att m

äta sexuell aktivitet, 
sexuell funktion, livskvalité och 
kroppsbild.  

A
nalysm

etod: D
e nya svaren jäm

fördes 
m

ed de gam
la svaren från den tidigare 

studien.  

 

Styrkor: A
tt 82 %

 kunde delta 
vid denna undersökning.  

Svagheter: H
ur kvinnan 

uppfattar sin kroppsbild är en 
m

ultidim
ensionell fråga som

 
innefattar m

ånga olika delar. 
D

et är svårt att veta om
 det är 

operationen som
 har bidragit till 

en bättre kroppsbild eller om
 det 

kan vara relaterat till någon 
annan livshändelse.  

V
i anser att studien är 

tillförlitlig. 

 

R
esultatet visade på en förbättrad 

sexuell funktion, kroppsbild, sexuell 
aktivitet och livskvalité än för 2 år 
sedan då den första studien gjordes. 
Sym

tom
 som

 t.ex. sm
ärtor vid sam

lag 
har förbättrats under tid. 
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T
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and 
Syfte 

M
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V
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R
esultat  

Pauls, R
.N

., Silva, 
W

.A
., R

ooney, 
C

.M
,. Siddighi, S., 

K
leem

an, S.D
., 

D
ryfhout, V

., &
 

K
arram

, M
.M

. 
(2007). 

Sexual function 
after vaginal 
surgery for pelvic 
organ prolapse and 
urinary 
incontinence. 

Am
erican Journal 

of O
bstretics &

 
G

ynecology, 
2007(197), 622.e1-
622.e7.  

U
SA

 

 

Syftet m
ed studien var att 

utvärdera sexuell funktion 
efter en vaginal operation 
och fastställa hur den 
sexuella funktionen påverkas 
postoperativt hos kvinnor 
m

ed sam
tidigt ingrepp för 

inkontinens jäm
fört m

ed de 
kvinnor som

 inte väljer 
detta.  

K
vantitativ m

etod: Prospektiv design.  

Inklusionskriterier: Sexuellt aktiva kvinnor som
 

är i ett stabilt heterosexuellt förhållande sam
t har 

en vaginaloperation inplanerad m
ed eller utan en 

inkontinensoperation.  

E
xklusionskriterier: Y

ngre än 18 år, neurologisk 
sjukdom

.  

U
rvalsförfarande: K

vinnor som
 genom

gått en 
vaginal operation m

ellan augusti -04 - septem
ber 

-05 på en privat urogynekologi klinik i O
hio. 

U
rval/beskrivning: 61 kvinnor läm

pades till 
studien. M

edelålder var 53,5 år.  

B
ortfall: 4 avböjde deltagande, 4 fullföljde inte 

form
ulären och 2 blev exkluderade pga. olika 

skäl.  

D
atainsam

lingsm
etod: A

lla 51 deltagare 
genom

gick en preoperativ- sam
t urodynam

isk 
undersökning och svarade på standardiserade 
frågeform

ulär om
 sexuell funktion, barriärer för 

sexuell aktivitet sam
t en visuell skala för sexuella 

bekym
m

er. 7 veckor postoperativt gjordes sam
m

a 
kliniska undersökningar som

 utfördes preoperativt 
och sam

m
a form

ulär besvarades ca 30 veckor 
postoperativt. A

v de 51 kvinnor som
 återstod 

genom
gick 26 st endast en vaginaloperation. 

A
nalysm

etod: Spearm
an´s korrelationsanalys.          Styrkor: Prospektiv 

design, bra storlek i 
populationen och hög 
följsam

het.  

Svagheter: K
ort 

uppföljningstid.  

V
i anser att studien är 

tillförlitlig. 

 

Studien kom
 fram

 till att den sexuella 
funktionen blev bättre efter operation. 
Sym

tom
 som

 fanns innan som
 t.ex. 

utbuktande livm
oder byttes ut m

ot 
sm

ärta vid sam
lag.  

D
e största barriärerna som

 uppstod 
för den sexuella funktionen 
postoperativt var: vaginal torrhet, 
m

inskad lust, vaginal sm
ärta och tajt 

vagina. D
et finns även risk för 

nervskador under en operation som
 i 

sin tur påverkar kvinnans sexuella 
njutning, upphetsning och orgasm

.   

Studien visar på m
inskad vaginal 

sm
ärta postoperativt jäm

fört m
ed 

preoperativt.  
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R
ivière, J.G

.L., 
Pruiksm

a, T.R
.H

., 
Jacquem

yn, N
,. &

 
Jacquem

yn, Y
 

(2014). 

Sexual function in 
w

om
en after 

vaginal surgery 
w

ith synthetic 
m

esh m
aterial.  

C
linical and 

Experim
ental 

O
bstetrics and 

G
ynecology, 41(3), 

258-60.  

B
elgien 

 

Syftet var att göra en 
prospektiv bedöm

ning om
 

effekten vid operation vid 
stressrelaterad 
urininkontinens och pelvic 
organ prolaps m

ed hjälp av 
syntetiskt nät m

aterial har 
på kvinnlig sexuell 
funktion och 
tillfredställelse 

K
vantitativ m

etod: Prospektiv design. 

Inklusionskriterier: K
vinnor som

 skulle genom
gå 

en främ
re eller inre pelvic organ prolaps operation 

eller lagning på universitetssjukhuset i A
ntw

erp. 

E
xklusionskriterier: Patienter som

 genom
går 

hysterektom
i, sam

t patienter som
 skulle genom

gå 
en öppen kirurgisk PO

P operation.  

U
rvalsförfarande: K

vinnor som
 genom

gått pelvic 
organ prolaps operation m

ellan 1 okt 2009 och 1 
oktober 2011. 

U
rval E

v. bortfall: 46 blev tillfrågade, 19 ville inte 
delta. P.g.a. språksvårigheter sam

t hög ålder.  9 
patienter svarade inte på frågeform

uläret 6 m
ånader 

efter op. 27 kvinnor från 33-81 års ålder deltog. 
M

edelålder var 58,08 år. 

D
atainsam

lingsm
etod: Frågeform

ulär skulle 
svaras vid innan operation och sex m

ånader efter 
operation för att kunna fastställa deras sexuella 
funktion och tillfredställelse. 

A
nalysm

etod: FSFI frågeform
ulär sam

t SFA
. 

Statistiska analyser utfördes. 
   

Styrkor: Prospektiv 
design på studien. Flera år 
som

 studien pågick. D
om

 
fick upp intresset att göra 
en studie gentem

ot 
urologer och gynekologer 
för att undersöka deras sätt 
att påverka kvinnors 
sexuella funktion. 

Svagheter: Svårt att 
rekrytera patienter till 
studien då kvinnor finner 
det svårt att prata om

 sin 
sexuella hälsa. M

ånga 
delar som

 påverkar 
kvinnans sexualitet som

 
gör det svårt och bedöm

a 
om

 det är operationen som
 

gjort det bättre. 
 V

i anser att studien är 
tillförlitlig. 

I den observerade populationen så 
var det överlag en signifikant 
bättre sexuell funktion hos 
patienterna efter en pelvic organ 
prolaps operation. 

Ingen signifikant skillnad på 
sm

ärtor under sam
laget dock.  

A
lla sex FSFI dom

äner: desire, 
arousal, lubrication, orgasm

, 
satisfaction, and pain hade 
förbättrats något.  

D
et fanns ingen förändring 

angående känslor och tankar så 
som

 rädsla, avsky och skam
 före 

vs efter operation 
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R
oos, A

.M
., 

Thakar, R
., Sultan, 

A
.H

., de Leeuw
, 

J.W
., &

 Paulus, 
A

.T.G
. (2014). 

The im
pact of 

pelvic floor surgery 
on fem

ale sexual 
function: a m

ixed 
quantitative and 
qualitative study. 

Royal C
ollege of 

O
bstetricians and 

G
ynaecologists, 

121(1), 92-101.  

England 

 

Syftet m
ed studien var att 

utvärdera om
 de nuvarande 

sjukdom
s-specifika 

sexualfunktionsform
ulär 

ger full insikt inom
 den 

sexuella funktionen efter 
en prolapsoperation.  

 

M
ixad K

valitativ och kvantitativ m
etod: 

Prospektiv design. 

Inklusionskriterier: Sam
tycke till PO

P 
operation, över 18 år, kunna skriva och prata 
engelska, ha en partner sam

t vara sexuellt aktiv.  

E
xklusionskriterier: M

aligniteter och dödliga 
sjukdom

ar.  

U
rvalsförfarande: K

vinnor blev rekryterade av 
2 urogynekologer från ett universitetssjukhus i 
London. R

ekryteringen skedde över en 17 
m

ånaders period för att få ett brett utbud av 
olika operationer och utföranden.  

U
rval/beskrivning: 37 kvinnor läm

pades till 
studien. M

edelålder: 49 år.  

B
ortfall: 7 st varav 6 inte gjorde en uppföljning 

efter operation och 1 på grund av personliga 
skäl.  

D
atainsam

lingsm
etod: A

lla deltagare följdes 
upp 3 m

ånader innan och efter operation. D
en 

kvantitativa utvärderingen baserades på 
frågeform

ulär m
ed 31 olika frågor inom

 3 olika 
kategorier. K

valitativa utvärderingen baserades 
på en sem

istrukturerad intervju öga m
ot öga. 

A
nalysm

etod: D
en kvantitativa delen 

analyserades via W
ilcoxon test och t-test sam

t 
dataanalyser för den kvalitativa 
datainform

ationen. 

Styrkor: Inga språkbarriärer, 
B

landad kvalitativ och 
kvantitativ studie, tränad 
intervjuare som

 ej var delaktig i 
studien.  
 Svagheter: Sexualfunktions 
form

ulär tar inte hänsyn till nya 
sym

tom
 som

 kan tillkom
m

a 
efter en PO

P operation. K
ort 

uppföljningsperiod efter 
operation och m

ånga kvinnor 
har inte påbörjat sexuell 
aktivitet ännu sam

t brett urval 
av operationer. R

ätt intervjuare, 
m

åste finnas en trygghet för 
dessa kvinnor för att kunna 
öppna upp sig. 

V
i anser att studien är 

tillförlitlig och trovärdig. 

 

Studien kom
 fram

 till att en 
vaginal vävnadsreparation 
m

inskar sym
tom

en vilket leder 
till en förbättrad sexuell 
funktion. D

e 4 främ
sta 

anledningarna var: förbättrad 
kroppsbild, förbättrad genital 
sensation, sym

tom
lindring och 

m
inskad rädsla att skada 

operationsom
rådet.  

67 %
 av kvinnorna var positiva 

och kände förbättring efter 
operation.  
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Salam
on, C

.G
., 

Lew
is, C

.M
., 

Priestley, J., &
 

C
ulligan, P.J. 

(2014). 

Sexual Function 
B

efore and 1 Y
ear 

A
fter Laparoscopic 

Sacrocolpopexy. 

Fem
ale Pelvic 

M
edicine &

 
Reconstructive 
Surgery, 20(1), 44-
47. 

U
SA

 

 

Syftet m
ed studien vara att 

jäm
föra den sexuella 

funktionen före och 1 år 
efter en laparoscopic 
sacrocolpopexy m

ed 
naturm

aterial eller ett 
polypropylene m

esh 
m

aterial. 

K
vantitativ m

etod: Sekundär 
K

ohort analys av en tidigare gjord 
R

C
T-studie.  

Inklusionskriterier: D
eltagit i den 

tidigare studien.  

E
xklusionskriterier: A

lla patienter 
som

 inte stäm
m

er överens m
ed 

inklusionskriterierna. 

U
rvalsförfarande: K

vinnor som
 

deltagit i den tidigare R
C

T-studien 
som

 genom
fördes. 

U
rval/beskrivning: 119 kvinnor var 

delaktiga i den tidigare studien. 115 
kvinnor fullföljde uppföljningen och 
utav dessa var 76 st kvinnor var 
sexuellt aktiva 1 år efter 
uppföljningen. M

edelålder: ca 58 år.  

B
ortfall: 4 kvinnor föll bort pga. 

ofullständiga form
ulär.  

D
atainsam

lingsm
etod: Sexuella 

funktionen utvärderades via PISQ
-

form
ulär. K

liniska undersökningar.  

A
nalysm

etod: Jäm
förde resultat pre- 

och postoperativt m
ed hjälp av t-test, 

M
cN

em
ar test sam

t dataanalyser.  

Styrkor: Forskaren som
 

sam
ordnade studien genom

 att 
bl.a. sam

la data, adm
inistrerade 

form
ulär och genom

förde alla 
postoperativa undersökningar 
hade förbundna ögon under 
studiens gång upp till 1 år efter 
även deltagarna var blindade 
under denna tid. M

inskar risken 
för bias.  

Svagheter: Icke validerade 
frågeform

ulär för endast 
prolaps. 

V
i anser att studien är 

tillförlitlig. 

 

En laparaskopisk operation visar på 
positivt resultat för den sexuella 
funktionen oberoende på vilken typ av 
operation m

an genom
gick. O

perationen 
gav bra resultat för de sym

tom
 som

 kan 
påverka vid prolaps som

 t.ex. buktande 
känsla, inkontinens och rädslor.  

D
e som

 var icke sexuellt aktiva 
preoperativt var fortsatt det vid 
uppföljningen.  

D
e yngre kvinnorna var m

er sexuellt 
aktiva.  

PISQ
-form

ulären visade ett förbättrat 
resultat för m

ajoriteten av deltagarna.  
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Schiavi, M
.C

., 
D

´oria, O
., Faiano, 

P., Prata, G
., D

i 
Pinto, A

., Sciuga, 
V

., …
 &

 Panici, 
P.B

. (2017). 

V
aginal N

ative 
Tissue R

epair for 
Posterior 
C

om
partm

ent 
Prolapse: Long-
Term

 A
nalysis of 

Sexual Function 
and Q

uality of Life 
in 151 Patients. 

Fem
ale Pelvic 

M
edicine &

 
Reconstructive 
Surgery, (aug). 

Italien   

Syftet m
ed studien var att 

bedöm
a effektiviteten och 

säkerheten av en vaginal 
vävnads reparation för 
rectocele m

ed sym
tom

 och 
utvärdera påverkan på 
livskvalité och sexuell 
funktion efter denna. 

 

K
vantitativ m

etod: R
etro- och prospektiv design.  

Inklusionskriterier: K
vinnor m

ed prolaps steg 2 
eller högre och ålder 80 eller yngre.  

E
xklusionskriterier: Ö

ver 80 år, underlivscancer, 
neurologiska sjukdom

ar som
 påverkar defekation, 

inflam
m

atoriska tarm
sjukdom

ar, nedsatt 
prestationsförm

åga, fistlar och graviditet. 

U
rvalsförfarande: K

vinnor som
 lider av bakre 

prolaps steg 2 eller högre m
ellan januari -07 – 

januari -12. 189 kvinnor läm
pades till studien. 

U
rvalet skedde från en urogynekologi klinik. 

M
edelålder 62,34 år.  

U
rval/beskrivning: 151 kvinnor inkluderades i 

studien.  

B
ortfall: D

e resterande föll bort p.g.a. nekade till 
operation, nedsatt prestationsförm

åga, ofullständig 
data efter operation.   

D
atainsam

lingsm
etod: Insam

ling av retrospektiv 
data från kliniken sam

t intervjuer, kliniska 
undersökningar och form

ulär preoperativt. 
Postoperativt genom

fördes sam
m

a utföranden som
 

preoperativt.  

A
nalysm

etod: Jäm
förde resultat pre- och 

postoperativt. 
 

Styrkor: Stort 
urval. H

ög 
följsam

het.  

Svagheter: Svårt 
att hitta tillräckligt 
m

d retrospektiv 
data.  

V
i anser att studien 

ät tillförlitlig.  

 

Studien kom
 fram

 till att en vaginal 
vävnadsreparation m

inskar sym
tom

en 
efter en rectocele (bakre 
slidväggsförsvagning) vilket ledet till en 
förbättrad sexuell funktion. 

Efter operation steg andelen kvinnor som
 

var sexuellt aktiva från 85 – 130 och 
sm

ärta vid sam
lag sjönk från 18-4 st.  

Ö
verlag var kvinnorna positiva och 

kände förbättring efter operation.  
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Schiavi, M
.C

., 
Perniola, G

., D
i 

D
onato, V

., 
V

isentin, V
.S., 

V
ena, F., D

i Pinto, 
A

., …
 &

 Panici, 
P.B

. (2017). 

Severe pelvic organ 
prolapse treated by 
vaginal native 
tissue repair: long-
term

 analysis of 
outcom

es in 146 
patients.  

Springer-Verlag 
Berlin H

eidelberg, 
(295), 917-922.  

Italien 

Syftet m
ed studien var att utvärdera 

m
ed en m

edian uppföljning efter 48 
m

ånader effektiviteten och 
säkerheten efter en vaginal vävnads 
reparation, för patienter m

ed en 
eller m

er vaginala defekter. A
ndra 

syftet m
ed denna studie var att 

bedöm
a graden av kom

plikationer 
och hur det påverkar den sexuella 
funktionen och livskvalitén efter en 
operation. 

K
vantitativ m

etod: R
etro- och prospektiv 

design. 

Inklusionskriterier: Prolaps steg 3 eller 
högre.  

E
xklusionskriterier: N

edsatt 
prestationsförm

åga. Prolaps steg 2 eller 
lägre.  

U
rvalsförfarande: Från januari -08 – 

januari -13 valdes 208 deltagare ut som
 lider 

av prolaps steg 3 eller högre m
ed eller utan 

urininkontinens-problem
atik från en 

urogynekologi klinik.  

U
rval/beskrivning: Totalt blev 146 kvinnor 

inkluderade i studien. M
edelålder 61,61 år.   

B
ortfall: 25 kvinnor valde bort operation, 27 

valdes bort p.g.a. nedsatt prestationsförm
åga 

och 10 kvinnor fullförde ej studien.  

D
atainsam

lingsm
etod: Preoperativt 

häm
tades data från databaser, intervjuer, 

kliniska undersökningar sam
t frågeform

ulär.  

A
nalysm

etod: Jäm
föra och följa upp de 

resultat som
 sam

lats in preoperativt jäm
fört 

m
ed postoperativt. 

Styrkor: O
lika typer av 

prolaps har använts till 
studien, både anterior, 
posterior och central 
nedsänkning.  

Svagheter: Svårt att hitta 
deras analysm

etod. V
ar de 

kvinnor som
 var sexuellt 

inaktiva det för att de 
ville? Sm

ärta? 
Ensam

stående? 

V
i anser att studien är 

tillförlitlig.  

 

Studien visar på en bättre 
sexuell funktion postoperativt 
enligt PISQ

-form
ulär. 

Preoperativt var 64 kvinnor 
sexuellt aktiva varav 11 led av 
sm

ärtor vid sam
lag. 

Postoperativt var 83 kvinnor 
sexuellt aktiva varav 4 led av 
sm

ärtor vid sam
lag. 
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U
lrich, D

., D
w

yer 
P., R

osam
ilia, A

., 
Lim

, Y
., &

 Lee, J. 
(2015). 
 The effect of 
vaginal pelvic 
organ prolapse 
surgery on sexual 
function.  
 N

eurourol and 
U

rodynam
ics, 

34(4), 316-321 
 A

ustralien 

Syftet m
ed studien var 

att utvärdera 
förändringen i den 
sexuella funktionen 
sam

t vaginala sym
tom

 
efter en operation. 
G

enom
 att använda sig 

av patient rapporterade 
utfall i tillägg m

ed 
anatom

iska resultat 
från operationen. 

K
vantitativ m

etod: Prospektiv 
observationsstudie. 
 Inklusionskriterier: 
K

vinnor som
 skulle göra deras första 

prolapsoperation, oberoende av deras 
ålder, B

M
I eller jäm

likhet.  
 E

xklusionskriterier: 
K

roniskt ländryggsproblem
, 

neurologiska störningar, överaktiv blåsa,  
 U

rvalsförfarande: 
93 kvinnor tillfrågades. 
 U

rval/beskrivning: 83 kvinnor svarade 
på den 6 m

ånaders uppföljning och 80 
kvinnor svarade på 12 m

ånaders 
uppföljning, m

edelålder 61 år. 
 B

ortfall: K
vinnor som

 ej fullföljt att 
besvara frågeform

ulären.  
 D

atainsam
lingsm

etod: Frågeform
ulär 

läm
nades ut innan operation, 6 m

ånader 
efter sam

t 12 m
ånader efter O

P.  
D

ata kontrollerades m
ot en 

kontrollgrupp. D
eskriptiv analys 

användes. K
ategorisk var analyserad m

ed 
C

H
I-test.  

 A
nalysm

etod: (PO
P) och (IC

IQ
-V

S) 
Frågeform

ulär var gjorda 6 m
ånader 

innan O
P och 12 m

ånader post-O
P. 

Styrkor: 
Prospektiv design där bedöm

ningen varit 
på både subjektiva och objektiva 
sym

tom
. H

ar använt validerade verktyg. 
 Svagheter: 
M

ånga kvinnor försvann vid uppföljning, 
sam

t att uppföljnings PO
P-Q

 inte var 
utförd av en oberoende bedöm

are, sam
t 

att olika slags prolaps operationer var 
inkluderade i studien.  
M

ånga yngre som
 deltog i studien. 

M
ånga som

 deltog hade inget sexliv 
innan eller efter operation p.g.a. att dem

 
inte hade någon partner. D

eras sexualitet 
kan ha häm

m
ats på grund av brist på 

stim
uli. 

 V
i anser att studien är tillförlitlig.  

Poängen för både vaginala och 
sexuella sym

tom
 förbättrades 

signifikant m
ellan 6 m

ånader 
innan och 12 m

ånader efter O
P.  

 PO
P-Q

 poängen inom
 varje del 

förbättrades också signifikant 
inom

 dessa m
ånader. D

e fick även 
en anatom

isk förbättring. 
 Frågan angående hur deras 
dagliga liv påverkas av vaginala 
sym

tom
 hade högst m

inskning 
och visade på förbättrat resultat. 
 Fanns inga signifikanta skillnader 
på sexuell aktiva kvinnor innan 
eller efter operation.  
  



 

 

Bilaga 3 – Granskningsmallar 

Granskningsmall för kvantitativa artiklar. 

Modifierad genom sista frågan (Forsberg & Wengström, 2016). 

A. Syftet med studien?  
      ________________________________________________________________________ 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

Ja ☐  Nej � 
Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja �   Nej � 
B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna? __________________________________________________  
Vilka är exklusionskriterierna? __________________________________________________ 
Vilken urvalsmetod användes?  
Randomiserat urval   � 
Strategiskt urval   � 
Kvoturval    � 
Klusterurval   � 
Konsekutivt urval   � 
Urvalet är ej beskrivet  � 
Är undersökningsgruppen representativ? __________________________________________ 
Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningsgruppen? __________________________  

C. Mätmetoder  
Vilka mätmetoder användes? _____________________________________________  

Var reliabiliteten beräknad?  
Ja �  Nej �  
Var validiteten diskuterad?  
Ja � Nej � 

D. Analys  
Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  
Ja �  Nej � Om nej, vilka skillnader finns? _________________________________ 
Hur stort var bortfallet? ________________________________________________________ 
Fanns en bortfallsanalys?  
Ja �  Nej �  
Var den statistiska analysen relevant?  
Ja �  Nej � Om nej, varför inte? __________________________________________ 
Vilka var huvudresultaten? _____________________________________________________  
Erhölls signifikanta skillnader?  
Ja �  Nej � Om ja, vilka variabler? _______________________________________  
Vilka slutsatser drar författaren? _________________________________________________ 



 

 

Instämmer du?  
Ja �  Nej � 

E. Värdering  
Kan resultaten generaliseras till annan population?  
Ja �  Nej �  
Kan resultaten ha klinisk betydelse?  
Ja �  Nej �  
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  
Ja �  Nej �  
Motivera varför eller varför inte _________________________________________________ 
 
Helhetsbedömning av artikeln: __________________________________________________ 
 
Är den etiskt granskad av etiknämnd? 
Ja � Nej � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Granskningsmall för mixade metod artiklar 
Modifierad genom kvalitativ och kvantitativ granskningsmall samt fråga om etisk granskning 
(Forsberg & Wengström, 2016). 
 
     A. Syftet med studien?  
 ___________________________________________________________________________ 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

Ja �  Nej � 
Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja �   Nej � 
 

B. Undersökningsgruppen  
Vilka är inklusionskriterierna? _____________________________________________ 

Vilka är exklusionskriterierna? _____________________________________________ 

Vilken urvalsmetod användes?______________________________________________ 

Är undersökningsgruppen representativ? ______________________________________ 

Var genomfördes undersökningen?___________________________________________ 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningsgruppen? ______________________  

 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? _______________________________________________  

Var insamlandet av information tydligt beskrivet (var, vem, sammanhang)?  
Ja �  Nej �  
 
Är metoderna för datainsamling tydligt beskrivet?  
Ja � Nej � 
 

D. Analys 
Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  
Ja �  Nej � Om nej, vilka skillnader finns? ______________________________ 
 
Hur är kategorier, teman och begrepp framtagna och tolkade? 
________________________________________________________________________ 
 
Beskrivning av Resultat:_____________________________________________________ 
 
Är tolkning och analys av resultat diskuterade?  
Ja �  Nej �  



 

 

 
Är resultat pålitliga?   Trovärdiga? 
Ja �  Nej �    Ja �  Nej �  

E. Utvärdering 
Kopplas resultatet till den ursprungliga forskningsfrågan?  
Ja �  Nej �  
 
Har forskaren stöd av insamlad data till resultatet? 
Ja �  Nej �  
 
Kan resultaten ha klinisk betydelse?  
Ja �  Nej �  
 
Finns det en diskussion om metodologiska brister och risker för bias ska uppstå? 
Ja �  Nej �  
 
Finns det risker för bias? 
Ja �  Nej �  
Vilken slutsats drar författaren? 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Håller du med om slutsatserna?  
Ja �  Nej �  
Om nej, varför inte? 
___________________________________________________________________________  
 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  
Ja �  Nej �  
 
Helhetsbedömning av artikeln: __________________________________________________ 
 
Är den etiskt granskad av etiknämnd? 
Ja � Nej � 
 


