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Abstrakt 

Bakgrund: Hysterektomi är den vanligaste operationen bland kvinnor. Största orsaken till 
operation är besvär mer än livshotande sjukdomar. Vanliga problem är rikliga blödningar, 
myom och endometrios. Det kan påverka kvinnans livskvalitet. 

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors livskvalitet efter en hysterektomi. 

Metod: En litteraturstudie med beskrivande design. En sökning av vetenskapliga artiklar 
gjordes i databaserna Cinahl, PsycINFO och Medline, vilket slutligen resulterade i 9 artiklar 
som svarade på studiens syfte. 

Resultat: Resultatet delades in i fyra olika kategorier; fysisk, psykisk, sexuell och social 
hälsa. Kvinnor upplevde att livskvaliteten förbättrades markant efter operationen. Vissa 
upplevde dock biverkningar och besvär. Deras känslor kunde variera mellan lättnad och 
depression. Ett år senare ansåg kvinnor sig ha en god livskvalitet och förbättrad självbild. 
Yngre kvinnor kunde däremot uppleva större missnöje och löpte större risk för att drabbas av 
psykisk ohälsa. Den sexuella hälsan förbättrades för majoriteten av kvinnor medan några 
kvinnor upplevde att sexlivet försämrades. Det sociala livet återupptogs för många medan en 
mindre grupp kvinnor inte upplevde någon förändring alls. Ingreppet gav i slutändan 
majoriteten av kvinnor en förbättrad livskvalitet. 

Slutsats: Majoriteten av kvinnor upplevde att livskvaliteten förbättrades efter hysterektomin 
gällande fysisk-, psykisk-, sexuell- och social hälsa. 

Nyckelord: Hysterektomi, Kvinnor, Livskvalité 



1. Bakgrund

1.1 Hysterektomi

Hysterektomi är ett kirurgiskt ingrepp där livmodern avlägsnas (Persson, 2009). Det är den 
vanligaste operationen bland kvinnor. Den mest betydande orsaken till ingreppet är besvär 
mer än livshotande sjukdomar. Vanliga symtom är bland annat rikliga blödningar, myom och 
endometrios, vilket kan påverka kvinnans livskvalitet (Bayram & Beji, 2010). 

Det finns olika metoder att utföra en hysterektomi, abdominell (via buken), vaginal (via 
slidan) och laparoskopisk (titthålskirurgi) teknik. Beroende på metod och/eller symtom kan 
livmodertappen lämnas kvar, det benämns som subtotal hysterektomi medan total 
hysterektomi innebär att hela livmodern inklusive livmodertappen opereras bort (Persson, 
2009).

1.2 Historia

Den första utförda abdominella hysterektomin tog plats i England år 1843 av en man vid 
namn Charles Clay. Patienten var dock feldiagnostiserad och överlevde inte den postoperativa 
perioden. Vid de misslyckade fallen var de vanligaste dödsorsakerna sepsis eller stora 
blödningar. Den första framgångsrika abdominella subtotala hysterektomin utfördes av Ellis 
Burnham 1853 i Lowell, Massachusetts. Hennes patient var också feldiagnostiserad men 
överlevde operationen. Den första vaginala hysterektomin sägs ha utförts redan innan Kristus 
(Sutton, 1997). 

1.3 Livskvalitet 

Livskvalitet är något som varje individ uppfattar olika beroende på deras välbefinnande, 
normer, mål, kultur, förväntningar och förhoppningar. Det påverkas av personliga upplevelser 
och förändringar i livssituationen och kan variera med tiden. Hälsa har stor betydelse för 
livskvaliteten likaså den sociala situationen (SBU - Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering, 2017). Fysiskt livskvalitet kan bygga på lindring av symtom och förmågan 
att ha fysisk kontroll. Psykologiskt välbefinnande kan vara en känsla att ha kontroll över 
olika situationer. Kvinnor som känner sig trygga i sin roll samt relationer kan känna en social 
tillfredställelse (Lavdaniti & Tsitsis, 2015). 

1.4 Personcentrerad vård

Sjuksköterskan ska ha förmåga, förståelse, kunskap, färdighet och värderingsförmåga för att 
kunna ge bra patientsäker och personcentrerad omvårdnad (Finnström, 2014). En god relation 
mellan patient och sjuksköterska är viktigt, den ska bygga på respekt, tillit, samarbete och 
ärlighet. En sjuksköterska bör ha empati och tålamod, likaså arbeta efter en personlig 
omvårdnad som bygger på patientens enskilda behov. Genom att ha en tydlig kommunikation 
mellan patient och sjuksköterska skapar det förutsättningar för att vårdtagaren ska vara 
tillfredsställd med sin vård. Patienter ska ha möjlighet att vara involverade och kunna påverka 
sin behandling vilket i sin tur kan leda till ett bättre resultat (Johansson, Oléni & Fridlund, 
2002). I arbetet möter sjuksköterskan lidande i varierande former. Sjuksköterskan ska ha den 
kunskap som erhålls för att kunna främja hälsa och lindra lidande (Flenser, 2014). För att ge 
den bästa vård till en kvinna som genomgått en hysterektomi kommer sjuksköterskan möta de 
kliniska momenten efter en operation men framförallt de känslomässiga behoven, då är det 
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viktigt med personcentrerad vård (Mazmanian, 1999). 

1.5 Problemformulering

Hysterektomi är den vanligaste operationen bland kvinnor. Orsaker till ingreppet kan vara 
rikliga blödningar, kroniska buksmärtor, myom och maligna sjukdomstillstånd. Att livmodern 
avlägsnas kan bero på att dessa besvär påverkar kvinnors hälsa och vardag. Genom att 
uppmärksamma kvinnors upplevelser av livskvalitet efter ingreppet kan sjuksköterskan 
genom kunskap ge ett bättre stöd samt individanpassad omvårdnad. 

2. Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors livskvalitet efter en hysterektomi. 

3. Metod 

3.1 Design

Arbetet har en beskrivande design. Det är en fördjupning av tidigare forskningsresultat som i 
arbetet sammanställts för att kunna besvara syftet (Kristensson, 2014). 
En sökning av vetenskapliga artiklar gjordes systematiskt till en början och kompletterades 
med en fritextsökning.

3.2 Sökstrategi 

Sökning av artiklar gjordes i databaserna Cinahl, PsycINFO och Medline. Meningsbärande 
ord valdes utifrån syftet och översattes till engelska i svensk MeSH, de orden var 
hysterektomi, livskvalité och kvinnor. En provsökning gjordes och då kombinerades sökorden 
patient satisfaction, Experience, Client satisfaction, Quality of life och Hysterectomy. Vilken 
kombination av sökorden som gjordes berodde på vilka ämnesord som fanns i den specifika 
databasen. Sökningen gav inga givande resultat som stämde överens med studiens syfte då 
artiklarna var inriktade på medicin, kombinationer av olika typer av hysterektomi strategier  
eller var av låg kvalitet. Genom att utesluta sökorden experience, patient satisfaction och 
client satisfaction samt ändra på studiens syfte så expanderades sökningen och relevanta 
studier hittades. Syftet ändrades från kvinnors upplevelse till att beskriva kvinnors livskvalitet 
efter en hysterektomi.

I Cinahl användes Cinahl headings där sökorden Hysterectomy och Quality of life 
kombinerades med det booleska sökordet AND. För att begränsa sökningen ytterligare 
användes begränsningar som peer reviewed, engelsk skrift och att de vetenskapliga artiklarna 
inte fick vara äldre än tio år. Dessa begränsningar användes i alla sökningar genom studien. 
Slutligen gav sökningen 112 träffar. Vid andra sökningen användes databasen PsykINFO och 
Thesaurus för att få fram ämnesord. Sökordet Hysterectomy kombinerades med Quality of 
life med den booleska söktermen AND. Det gav 20 träffar med liknande begränsningar som 
användes i Cinahl. Tredje sökningen gjordes i databasen Medline. Sökorden Hysterectomy 
och Quality of life användes även i denna sökning vilket gav mest passande träffar som 
stämde överens med studiens syfte. Begränsningen peer reviewd fanns inte tillgänglig i 
databasen. Åldersbegränsning på kvinnor gjordes aldrig då det gav för lite resultat genom alla 
sökningar. Sökorden kombinerades med AND och resulterade till 217 artiklar. Se bifogad 
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sökmatris (Bilaga 1).

En likadan sökning utfördes vid ett senare tillfälle med sökorden Hysterectomy och Quality 
of life i Cinahl som gav 113 träffar med samma begränsningar som vid tidigare sökningar. 
Den booleska söktermen AND användes även vid detta tillfälle. Studien behövde utökas 
ytterligare då många av de vetenskapliga artiklarna inte var inriktade mot omvårdnad. En 
fritextsökning gjordes i Cinahl med orden Hysterectomy och Quality of life som 
kombinerades med AND. Sökningen gav 293 träffar med likadana begränsningar som 
tidigare. Det resulterade i en artikel som kunde användas till studien. 

3.3 Urval

För att finna relevanta vetenskapliga artiklar som stämde överens med studiens syfte 
användes olika kriterier. Enligt Forsberg och Wengström (2016) underlättar inklusions och 
exklusionskriterier sökandet. Inklusionskriterier för studien var kvinnor som genomgått en 
hysterektomi på grund av benigna åkommor eller maligna sjukdomar. Artiklarna skulle vara 
inriktade främst mot omvårdnad och tiden efter operation, allt från dagar till månader eller år  
efter. Exklusionskriterer var kvinnor under arton år och artiklar som var inriktade på specifika 
symtom, medicin och enstaka kirurgiska metoder.

Vetenskapliga artiklar bör vara skrivna efter IMRAD-struktur och vetenskapligt granskade 
enligt så kallad peer review (Kristensson, 2014). I databasen Cinahl gav sökningen 112 träffar 
varav alla titlar synades i dess hel helt i första urvalet, sedan lästes 5 abstrakt och därefter 
lästes 3 artiklar och dess resultat granskades. Samma urvalsstrategi användes i databasen 
PsykINFO. Vid första urvalet så lästes 20 titlar och i andra urvalet så lästes 3 abstrakt varav 
endast 1 vetenskaplig artikel granskades i sista urvalet. En sökning gjordes även i databasen 
Medline, där första urvalet inkluderade 217 artiklar och samtliga titlar studerades. Efter andra 
urvalet så lästes 17 abstrakt varav 6 vetenskapliga artiklar granskades och 3 användes till 
studien. Sökningarna gav inte tillräckligt med innehåll till litteraturstudien så en ytterligare  
sökning gjordes vid ett senare tillfälle. Första sökningen gjordes i Cinahl där första urvalet 
bestod av 113 titlar och 4 abstrakt lästes i andra urvalet. I tredje urvalet granskades 2 artiklar 
och 1 var relevant för studien. En fritextsökning gjordes också i Cinahl där första urvalet 
resulterade i 102 lästa titlar. Fyra abstrakt lästes i andra urvalet och 2 artiklar granskades i ett  
tredje urval varav 1 överensstämde med syftet. 

De artiklar som föll bort under första urvalet då titlar granskades svarade inte på studiens 
syfte. Vid andra urvalet lästes sammanlagt 33 abstrakt varav 14 artiklar granskades i tredje 
urvalet. De 17 artiklar som exkluderades hade antingen för svag kvalite eller svarade inte på 
studiens syfte. I det tredje och sista urvalet föll ytterligare 5 artiklar bort på grund av otydligt  
resultat, medicinskt inriktade eller låg kvalite. För en förklaring av granskningen, se Figur 1 
nedanför. En översikt av de slutgiltiga artiklarna till studien, se Bilaga 2. 
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Figur 1. Förklaring av studiens urval

3.4 Granskning

Litteratur som används ska granskas kritiskt för att bedöma om resultatets kvalité är 
tillräckligt högt. Bortfall i artiklarna ska granskas för att resultatet ska ha kvalitet och 
validitet. I en kvantitativ studie innebär stort bortfall ett hot mot resultatet och att  
generaliserings möjligheten påverkas negativt. Kvalitativa studier bör beskriva sina deltagare 
noggrant för att det ska finnas en överförbarhet till populationen (Kristensson, 2014). För att 
ta reda på om artiklarna som valts ut till studien var tillräckligt trovärdiga användes 
granskningsmallar som finns för både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Arbetet baseras 
främst på kvantitativa studier. De artiklar som använts till studien var av god kvalitet och 
generaliserbara. Samtliga har bestämda inklusions och exklusionskriterier. 
Datainsamlingsmetoder och tidpunkter har varit beskrivna likaså antalet deltagare samt att  
rekrytering redogörs tydligt. På de artiklar som var gjorda utifrån en kvalitativ design så 
gjordes en rimlighetsbedömning för att se om studierna var överförbara och av bra kvalitet. 

3.5 Etiska överväganden 
En grundläggande del i forskning är att noggranna etiska överväganden har gjorts och 
tillstånd från en etisk kommité finns (Forsberg & Wengström, 2016). Deltagare i tidigare 
forskning ska ha gett samtycke att delta och ha rätt att avsluta sin medverkan oavsett tidpunkt 
och orsak. De ska behandlas med respekt och få god information om studiens syfte och 
innebörd (Kristensson, 2014). 
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De artiklar som studien bygger på visade ett etiskt förhållningssätt och hade ett godkännande 
från en etisk kommité. Vilket enligt Kristensson (2014) innebär att studierna innehåller de 
fyra etiska principerna; Autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och 
rättviseprincipen. En granskning gjordes av artiklarna som valts ut till studien och i samtliga 
artiklar deltog de som medverkat frivilligt. För att resultatet i den här studien skulle vara av 
god kvalitet så försökte egna åsikter och förförståelse läggas åt sidan. (principerna)

3.6 Dataanalys 

En integrerad analys med en induktiv ansats användes för att sammanställa fakta från artiklar 
till en litteraturstudie. Analysen delades in i tre steg (Kristensson, 2014). Första steget bestod 
av en genomgång av resultatet på de vetenskapliga artiklarna. De utvalda artiklarna översattes 
till svenska och innehåll som svarade på studiens syfte plockades ut. Under andra steget 
jämfördes likheter och olikheter i texterna, underkategorier skapades. Under analysens gång 
skapades ett mönster vilket gav kategorier som framkommer i resultatet. I det tredje och sista 
steget så sammanställdes kategorierna; fysisk hälsa, psykisk hälsa, sexuell hälsa och social 
hälsa, vilket blev det slutgiltiga resultatet i studien. 

4. Resultat

Tabell 1. Sammanställning av kategorier.

Artikel Psykisk 
hälsa

Fysisk 
hälsa

Sexuell 
hälsa

Social 
hälsa

Aparecida Barbosa Merighi et al., 2012 1 1 1 1
Bhattacharya & Jha, 2010 1 1 1
Cabness, 2010 1 1 1 1
Farquhar, Sadler & Stewart, 2008 1 1
Gorlero et al., 2008 1 1 1
Herling, Møller, Palle & Thomsen, 2016 1 1 1
Krishnasamy  & Vaidyanathan, 2015 1 1 1
Persson, Brynhildsen & Kjølhede, 2010 1 1

Wang, Lambert & Lambert, 2007 1

I litteraturstudien användes nio vetenskapliga artiklar som var utförda i olika länder såsom 
Indien, Nya Zeeland, Sverige, Danmark, USA, Italien, Brasilien och Kina. I resultatet 
framkom det att alla kvinnor som deltog i studierna hade genomgått någon typ av 
hysterektomi. I resultatet framkommer kategorierna - Psykisk hälsa, Fysisk hälsa, Social  
hälsa och Sexuell hälsa.

4.1 Fysisk hälsa

I det akuta postoperativa skedet upplevde kvinnor ökad trötthet, smärta, minskad aptit,  
förstoppning och infektion (Persson, Brynhildsen & Kjølhede, 2010; Herling, Møller, Palle, 
& Thomsen, 2016). Efter ett antal veckor var de symtomen nästintill borta. Den smärta och 
obehag som fanns direkt efter operation försvann med tiden. Första veckan var det svårt att 
utföra vardagliga fysiska aktiviteter men det förbättrades under den första månaden. Det var 
däremot svårbedömt då många kvinnor inte återgått till sina vanliga fysiska sysslor ännu 
(Herling et al., 2016). Efter operation varierade kvinnors upplevelse av den fysiska smärtan, 
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det skiftade mellan minimalt obehag till svår smärta efter ingreppet (Cabness, 2010).  

Några månader efter operation visade det att den allmänna livskvaliteten hade förbättrats  
markant vilket berodde på minskade fysiska symtom. Kvinnor upplevde då att de var tillbaka 
på deras utgångsnivå (Krishnasamy & Vaidyanathan, 2015; Herling et al., 2016). Ett år efter 
ingreppet ansåg kvinnor att de hade en förbättrad livskvalitet (Gorlero et al., 2008). 
Ytterligare fyra år senare ansåg en majoritet av kvinnor att tidigare buksmärtor hade 
förbättrats eller var helt borta. En annan grupp av kvinnor ansåg dock att symtom som 
vallningar och vaginal torrhet hade förvärrats. Urin-, tarm- och gynekologiska besvär kunde 
också upplevas flera år efter ingreppet vilket kunde påverka kvinnors livskvalitet (Farquhar, 
Sadler & Stewart, 2008; Persson et al., 2010).

4.2 Psykisk hälsa

De postoperativa affektiva känslorna kunde variera mellan lättnad och depression. En grupp 
kvinnor upplevde psykisk ohälsa efter operation vilket främst berodde på dålig självkänsla 
och ekonomi (Wang, Lambert & Lambert, 2007). Andra anledningar till att kvinnor upplevde 
sig deprimerade kunde bero på för tidig menopaus, att de ångrade ingreppet, förlusten av 
fertilitet eller för att de kände sig arga och ensamma. En liten grupp kvinnor kände också 
rädsla för framtiden, en förlust av självförtroende och en känsla av misslyckande efter 
ingreppet. Lättnadskänslor framgick först efter att de fysiska symtomen var borta. De kände 
sig avslappnade och lugna och upplevde sällan emotionella nedgångar (Cabness, 2010). 
Antalet kvinnor med depression och ångest minskade redan under första veckan på grund av 
att den allmänna hälsan förbättrades efter operation (Herling et al., 2016). 

Ett förbättrat psykiskt välbefinnande kunde ses sex månader efter operationen. Ett år efter 
ingreppet ansåg kvinnor sig ha en god livskvalitet och en förbättrad själv- och kroppsbild 
(Gorlero et al., 2008, Persson, Brynhildsen & Kjølhede, 2010). Det fanns dock indikationer 
på att yngre kvinnor kunde drabbas av större missnöje och depression i samband med det 
kirurgiska ingreppet och var mindre benägna att se sig själva i ett positivt ljus. Kvinnor över 
56 år visade mindre nivåer av depression och en högre livskvalitet postoperativt (Cabness, 
2010). Trots det konstaterades det att ingen skillnad fanns när det kommer till behov av 
psykologiskt stöd (Wang, Lambert & Lambert, 2007).  

4.3 Sexuell hälsa

Majoriteten av kvinnor ansåg att en hysterektomi ledde till ett förbättrat sexliv. De fick 
tillbaka sin sexuella tillfredsställelse och en bättre relation till sin partner som uttryckte en  
lättnad att inte behöva tänka på preventivmedel eller att kvinnan skulle bli gravid (Cabness,  
2010; Gorlero et al., 2008). Fem år efter hysterektomin uttrycktes det att kvaliteten på 
sexlivet hade förbättrats ytterligare (Farquhar, Sadler & Stewart, 2008). Borttagandet av 
livmodern påverkade inte kvinnors upplevelse av deras sexualitet eller känslan att vara 
feminin och livmodern förknippades inte med tillfredsställelse och samlag relaterades inte  
med smärta (Aparecida Barbosa Merighi et al., 2012, Cabness, 2010). 

Andra kvinnor upplevde emellertid den sexuella hälsan annorlunda. De ansåg att sexlivet 
förändrades till det sämre efter hysterektomin på grund av obehag, smärta under samlag och 
minskad libido (Cabness, 2010). 
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Yngre kvinnor som gick igenom en kirurgisk menopaus efter hysterektomin upplevde vaginal 
torrhet som i sin tur minskade den sexuella lusten och gjorde samlag smärtsamt. Ett vanligt 
symtom som uppstod vid den kirurgiska menopausen förutom vaginal torrhet var vallningar 
(Farquhar, Sadler & Stewart, 2008, Bhattacharya & Jha, 2010). 

4.4 Social hälsa

När kvinnor hade genomgått en hysterektomi kunde det ske förändringar som ledde det till att 
deras sociala liv återupptogs och möjligheten att återgå till vardagliga aktiviteter såsom 
promenader, resa och arbete ökade. De upplevde fördelaktiga effekter på deras livskvalite och 
ansåg att operationen gav ett positivt resultat (Aparecida Barbosa Merighi, Moura de 
Oliveira, Cristina Pinto de Jesus, Akiko Komura Hoga & Garofalo de Oliveira Pedroso, 
2012). Kvinnor ansåg sig få mer energi, vara mer öppna och hade lust att umgås med familj 
och vänner samtidigt som de gav trygghet och stöd (Cabness, 2010). Livskvaliteten enligt 
många kvinnor utvecklades till det bättre efter ingreppet då de kände sig motiverade och 
lyckligare samt mer tillfreds med deras sociala situation (Aparecida Barbosa Merighi et al., 
2012). Andra kvinnor upplevde ingen större förändring kring deras sociala relationer och 
omgivning efter ingreppet (Krishnasamy & Vaidyanathan, 2015).

4.5. Resultatsammanfattning

Efter operationen upplevde kvinnor att när de tidigare fysiska besvären var borta var deras 
livskvalite samt fysiska hälsa markant förbättrad. Deras känslor kunde emellertid variera 
mellan lättnad och depression. Emotionella nedgångar upplevdes mer sällan och antalet 
kvinnor med psykisk ohälsa var färre kort efter ingreppet. Ett år senare ansåg kvinnor sig ha 
en god livskvalitet och förbättrad självbild. Yngre kvinnor kunde däremot uppleva större 
missnöje och löpte större risk för att drabbas av psykisk ohälsa. Den sexuella hälsan 
förbättrades för majoriteten av kvinnor och de fick en ökad sexuell tillfredsställelse. Kvinnor 
ansåg att de behöll sin feminitet trots borttagandet av livmodern. Andra kvinnor upplevde att  
sexlivet förvärrats på grund av obehag, smärta och minskad libido. En hysterektomi kunde 
också förbättra den sociala hälsan genom att deras sociala liv återupptogs. Livskvaliteten blev 
bättre, motivation ökade och många kvinnor kände sig mer tillfreds med deras sociala 
situation. Medan en mindre grupp kvinnor inte upplevde någon förändring alls. Ingreppet gav 
i slutändan majoriteten av kvinnor en förbättrad livskvalitet.

5. Diskussion

5.1 Metoddiskussion

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, Medline och PsykInfo då de omfattar relevant 
forskning inom hälso- sjukvård samt omvårdnad. De meningsbärande orden som valdes 
utifrån syftet var Hysterektomi, Livskvalitet och Kvinnor. Vid provsökningen kombinerades 
sökorden; Patient satisfaction, Experience, Client satisfaction, Quality of life och 
Hysterectomy. Resultatet av sökningen blev för smalt och gav en liten mängd artiklar.  
Oavsett vilka kombinationer av sökorden som gjordes så var resultatet fortfarande inte 
tillräckligt. För att sökningen skulle bli bredare och ge fler relevanta artiklar så användes 
slutligen Quality of life och Hysterectomy som sökord och i samband med det så ändrades 
även syftet. Det tidigare syftet var att beskriva kvinnors upplevelser efter en hysterektomi 

7



men ändrades till att beskriva kvinnors livskvalitet efter en hysterektomi. Syftet blev bredare 
och sökandet efter relevanta artiklar blev lättare. En fritextsökning gjordes också i Cinahl för 
att utöka resultatet. Sökningen gav ytterligare en relevant artikel som användes till studien.  
Nackdelen med en fritextsökning är att den kan bli mindre specifik och ge färre relevanta 
artiklar. För att göra en litteraturstudie så bör booleska söktermer användas (Kristensson, 
2014). I de första sökningarna utnyttjades båda termerna OR och AND. När sökorden Patient 
satisfaction, Experience och Client satisfaction exkluderades så föll även termen OR bort. 

I samband med sökningarna så utnyttjades begränsningar Peer reviewed och Engelsk skrift. 
Att en artikel är Peer reviewed innebär att en forskare har bedömt artikelns vetenskapliga 
kvalité (Vetenskapsrådet, 2011). I en studie är det även bra att använda så aktuell forskning 
som möjligt därför användes också en tidsbegränsning på tio år (Kristensson, 2014). Alla 
begränsningar bibehölls nästan genom alla sökningar oavsett fritextsökning eller sökningar 
som gjordes systematiskt. Begränsningen Peer Reviewed fanns dock inte tillgänglig i 
databasen Medline. För att hitta väsentliga vetenskapliga artiklar till en studie bör exklusions- 
samt inklusionskriterier finnas (Forsberg & Wengström, 2016). Med hjälp av begränsningar 
och kriterier sållades 9 stycken artiklar ut som var lämpade till studiens syfte. 

Majoriteten av de studier som valdes ut var av kvantitativ ansats. Målet med en kvantitativ 
studie är att få ett generaliserbart resultat. Det ska alltså kunna gälla för den avsedda 
populationen. När artiklar är av medel eller hög kvalitet betyder det att de är trovärdiga samt  
tillförlitliga (Kristensson, 2014). Därför granskades artiklarnas bortfall och population för att 
att skapa så hög kvalitet och trovärdighet som möjligt på studiens resultat. Att studien består 
av mestadels kvantitativ forskning kan vara negativt då de oftast utgår från enkäter och 
mätvärden. Quality of life mäts oftast på det sättet och redovisas med statistik vilket gjorde 
att studiens sökningar av relevanta vetenskapliga artiklar resulterade mestadels i kvantitativa 
studier. Känslor och upplevelser av livskvalitet kan falla bort som i sin tur kan påverka 
resultatet i litteraturstudien. Artiklarna granskades gemensamt för att undersöka vilka som 
kunde inkluderas i studien. Resultatet kategoriserades utifrån likheter och olikheter och 
delades upp i underkategorier. Studien hade integrerad analys med en induktiv ansats. De 
kategorier som uppkom ur resultatet var inte förutbestämda utan framkom i analysen av 
artiklarna. Studien kan upplevas som att den var gjord med en deduktiv ansats då livskvalitet 
bygger på de fyra dimensionerna som uppstod i resultatet. 

Artikeln skriven av Bhattacharya & Jha (2010) tar upp skillnader i ålder gällande menopaus. 
Beroende på ålder och typ av hysterektomi kan kvinnor hamna i kirurgiskt menopaus. Under 
studiens gång har det funnits förståelse för att det inte är lika för alla. Ett stort externt bortfall  
fanns i artikeln skriven av Cabness (2010). Vilket kunde bero på att deltagarna fick kontakta 
forskaren på egen hand för att delta i studien och att ett för högt mål av antalet deltagare var  
satt. Det kan i sin tur ha gett utslag på den forskningen. Studien gjord av Wang, Lambert & 
Lambert (2007) undersöker endast psykisk ohälsa och användes för att den var intressant för 
studiens resultat. 

5.2 Resultatdiskussion

Syftet för studien var att undersöka kvinnors livskvalitet efter en hysterektomi. I resultatet 
framkom kategorierna; fysisk hälsa, psykisk hälsa, sexuell hälsa och social hälsa. Studien 
utgick från en beskrivande design och var uppbyggd på både kvalitativa och kvantitativa 
vetenskapliga artiklar från Indien, Nya Zeeland, Sverige, Danmark, USA, Italien, Brasilien 
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och Kina. Sverige är ett mångkulturellt land vilket innebär att kvinnor som genomgår en 
hysterektomi inte behöver vara födda eller uppvuxna här. Synen på kroppen och livskvalitet 
kan variera beroende på kultur och bakgrund. Det är viktigt att sjuksköterskor behandlar alla 
lika och har insikt samt förståelse för kulturskillnader och det mångkulturella samhället i sin 
vård av kvinnor. 

Sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 
och lindra lidande. Sjuksköterskor måste arbeta efter ett etiskt förhållningssätt och bör följa 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och dess fyra övergripande områden. Första området är 
sjuksköterskan och allmänheten som handlar om sjuksköterskans ansvar för människans vård. 
Det andra är sjuksköterskan och yrkesutövningen, vilket betyder att sjuksköterskan ansvarar 
för att upprätthålla sin yrkeskompetens. Det tredje området är sjuksköterskan och 
professionen, det innebär att sjuksköterskan ska använda rätt riktlinjer inom omvårdnad, 
ledning, forskning och utbildning. Det fjärde och sista området är sjuksköterskan och 
medarbetare, vilket betyder att sjuksköterskan ska arbeta för ett bra samarbete och respekt 
gentemot sina arbetskamrater (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).

Majoriteten av kvinnor som gjort en hysterektomi upplevde känslor av lättnad samt en bättre 
livskvalitet efter operation. De tidigare besvären och smärta försvann för de flesta med tiden 
oavsett om komplikationer uppstått i tidigt postoperativt skede (Bayram & Beji, 2010). 
Den fysiska hälsan och förändringar i kvinnors livssituation kan påverka livskvaliteten (SBU, 
2017). Det upplevs olika hos varje individ och i samband med att tidigare fysiska besvär 
försvann kunde kvinnor uppleva en förbättrad livskvalitet. Livet sågs ur ett mer positivt 
perspektiv när de kunde återgå till sina vardagliga fysiska aktiviteter som promenader, arbete 
och träning.

I resultatet framkom det att vanliga besvär efter en hysterektomi var vallningar och 
vaginaltorrhet. Besvären drabbade främst yngre och premenopausala kvinnor direkt efter 
borttagandet av livmodern, eftersom båda äggstockarna, livmodertapp och livmodern 
opereras bort vid en total hysterektomi. Menopaus är något som alla kvinnor någon gång 
kommer att uppleva men att göra det efter en operation och vid för tidig ålder kunde påverka 
tanken om sin livssituation och livskvalitet (Farquhar, Sadler, Harvey & Stewart, 2005). Av 
de kvinnor som deltog i studierna var de flesta äldre och hade redan gått igenom eller var mitt  
i sin menopaus. Det framkom att de få unga kvinnor som deltagit i studien påverkades mer än 
de äldre, de löpte större risk att hamna i en depression och uppleva psykisk ohälsa. Det kunde 
bero på deras infertilitet eller att de inte längre kände sig som en kvinna (Bayram & Beji,  
2010). Resultatet visade dock att kvinnor inte ansåg att livmodern var det som definierade 
deras kvinnlighet. Personcentrerad vård är grunden till att alla kvinnor får den vård som krävs 
för den enskilda personen. Därför bör sjuksköterskan ha i åtanke att alla kvinnor upplever 
olika känslor och besvär. Egenskaper som sjuksköterskor bör ha är empati och tålamod. 
Kvinnor ska kunna vara involverade i sin vård för att kunna påverka sin egen behandling. För 
att kvinnor ska bli nöjda med sin vård krävs en bra kommunikation och relation mellan 
patient och sjuksköterska. För att bibehålla den goda relationen krävs respekt, tillit,  
sammarbete och ärlighet från båda parterna. 

Depression och ångest var de vanligaste negativa affektiva känslorna som uppkom efter 
operation. Det kunde bero på komplikationer och symtom efter operation, kulturella 
värderingar eller relationen till sin partner. Tiden efter operation kunde vara påfrestande och 
kunde skapa osämja i relationer om det varit ostabilt innan (Bayram & Beji, 2010). 
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Sjuksköterskan har en viktig roll när det kommer till att se kvinnan och upptäcka hennes 
omvårdnadsbehov. Att finnas där som stöd samt informera om att hjälp vid psykisk ohälsa 
finns tillgängligt vid behov. Psykisk livskvalitet kan vara en känsla av att ha kontroll över 
situationen (Lavdaniti & Tsitsis, 2015). Sjuksköterskan måste därför låta kvinnor få ta del av 
information om sitt tillstånd, behandling och biverkningar så att de har en chans att ta kontroll  
över sitt liv. Den grupp som kände depression och ångest i det tidiga postoperativa skedet var 
färre redan efter första veckan. Majoriteten av kvinnor upplevde lättnad efter ingreppet och 
hade efter ett år en betydligt förbättrad livskvalitet och hälsa. 

Efter ingreppet upplevde en del kvinnor att sexlivet förbättrades medan andra upplevde 
motsatsen. Hade kvinnan en relation eller ett pågående sexliv som var tillfredsställande innan 
operation så var det oftast det som avgjorde om det fungerade bra postoperativt. Hade 
kvinnor däremot problem i sin relation redan innan så tenderade det att fortsätta så även efter 
ingreppet. Det var inte bara relationen till sin partner som avgjorde hur sexlivet påverkades, 
utan också komplikationer samt symtom som tillkom i samband med menopaus exempelvis 
minskad sexlust och vaginal torrhet. Samtidigt så försvann tidigare besvär och obehag hos 
många kvinnor i och med hysterektomin. Det gjorde att tillfredställelsen och relationen 
istället förbättrades med sin partner vilket gav ökad livskvalitet (Bayram & Beji, 2010).  
Rädsla över att det skulle göra ont under samlag kunde vara något som oroade båda parterna, 
inte bara kvinnan och var kanske anledningen till att de avstod från att försöka ha ett 
fungerande sexliv. Att genomgå en hysterektomi kunde leda till att den rädslan försvann för 
både kvinnan och hennes partner. Genom att ha ett fungerande sexliv kan det förmodligen 
också öka känslan att vara kvinnlig oavsett om livmodern finns eller inte, på så vis kan 
kvinnan känna sig behövd och tillräcklig i sitt förhållande. 

Studien visade att många kvinnors sociala liv återupptogs efter operationen. De behövde inte 
oroa sig för de fysiska symtom som de tidigare hade haft. Sociala relationer kan innefatta 
hobbyverksamheter, arbete samt vänner och familj. Med hjälp av hysterektomin så 
underlättade det att upprätthålla relationer och arbete som tidigare kan ha varit svåra. Sociala  
förhållanden och hälsan är viktiga delar för att ha en god livskvalite. Det har visat sig att 
kvinnor upplever en hög livskvalitet om sociala relationer fungerar (Lamu & Olsen, 2016). 
Det krävs tid, energi och lust för att vänskaper och relationer ska fungera vilket majoriteten 
av kvinnor i studien upplevde att de fick efter ingreppet. En liten grupp kvinnor såg ingen 
förbättring alls i deras sociala hälsa, kanske kunde det bero på att de kvinnor inte hade ett 
tillräckligt tillfredsställande jobb eller betydande relationer sedan tidigare.

6. Slutsats

Att genomgå en hysterektomi kan både ha för- och nackdelar när det kommer till hälsa och 
livskvalitet. Studien har visat att besvär kan uppstå i samband med operation men att 
fördelarna väger tyngre. Majoriteten av kvinnor upplevde att livskvaliteten förbättrades 
markant efter hysterektomin gällande studiens fyra kategorier; fysisk-, psykisk-, sexuell- och 
social hälsa. Kvinnors besvär skiljer sig åt och alla har olika behov, därför är personcentrerad 
vård grunden till en bra omvårdnad. 

6.1 Klinisk nytta och fortsatt forskning 

Sjuksköterskor ska finnas för varje kvinna och det är därför viktigt att de skapar sig förståelse 
och insikt om olika kulturer och ursprung för att kunna ge en personcentrerad vård. Genom 
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att förbättra sin kunskap om kvinnors behov så kan sjuksköterskor och annan vårdpersonal ge 
en bättre omvårdnad och adekvat information samt se till varje individs behov. 
Sjuksköterskor är aldrig fullärda och bör därför fortsätta att utveckla sin kompetens och vara 
öppen för ny forskning. I dagens läge finns det lite forskning kring området, sjuksköterskor 
bör få mer specifika riktlinjer på hur kvinnor efter en hysterektomi ska behandlas. Med hjälp 
av mer forskning kring kvinnors upplevelser av sin livskvalitet efter en hysterektomi kan 
försämrad livskvalitet undvikas och bättre personcentrerad vård kan ges till varje unik 
kvinna. 
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48 734

S3. S1 AND 
S2

45

S4. Peer 
reviewed, 
English 
language, 
2007-2017

20 20 3 1

Databas Sökord Resultat av 
sökningen

Urval 1 
titlar

Urval 2 
abstrakt

Urval 3 
Resultat

Medline
171115
14.00

S1. 
(MH”Hyster
ectomy”)

26 498

S2. 
(MH”quality 
of life”)

153 549

S3. S1 AND 
S2

397

S4. English 
Language, 
2007-2017

217 217 17 3
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Författare, titel, artikel, 
tidskrift, Land

Syfte Metod och design Värdering Resultat

Aparecida Barbosa Merighi, M., 
Moura de Oliveira, D., Cristina 
Pinto de Jesus, M., Akiko 
Komura Hoga, L., & Garofalo 
de Oliveira Pedroso, A. (2012). 

EXPERIENCES AND 
EXPECTATIONS OF WOMEN 
SUBMITTED TO 
HYSTERECTOMY. 

Texto & Contexto Enfermagem, 
21(3), 608-615.

Brasilien

Syftet med denna 
studie var att förstå 
de erfarenheter och 
förväntningar som 
kvinnor fick efter en 
hysterektomi. 

Design: Detta är en kvalitativ studie 
med fenomenologisk metod

Population: 10 stycken kvinnor 
mellan 38-54 år från Brasilien

Urval: Inklusionskriterier: kvinnor 
som var gifta och hade barn. De 
skulle ha genomgått elektiv 
hysterektomi
minst 60 dagar och högst ett år före, 
vid ett universitetssjukhus beläget i 
São Paulo, Brasilien.
Exklusionskriterier: Kvinnor som 
har opererats de senaste 30 dagarna.

Datainsamlingsmetod: Enskilda 
semistrukturerade intervjuer 

Analysmetod: kvalitativ metod och 
social fenomenologi
Bortfall: framkommer ej

- Studien är bra skriven 
och författarna skriver 
citat vilket ger en känsla 
av tillförlitlighet. 

- En nackdel med 
studien var att de inte 
nämner hur många som 
föll bort endast hur 
många som deltog i 
slutänden. 

- Kvinnorna i studien ansåg 
att operationen hade 
fördelaktiga effekter på 
livskvaliteten. 

- Majoriteten upplevde att 
den sexuella hälsan blev 
bättre även om det fanns 
kvinnor som kände 
motsatsen. 

- Det fanns uttalanden om att 
förlusten av livmodern inte 
påverkade kvinnans 
femininitet och upplevelsen 
av sexlivet. 

- Operationen ledde även till 
ett återupplivande av det 
sociala livet och en 
möjlighet att återgå till 
vardagliga aktiviteter som 
promenader, resa och arbete.



2 av 9

Författare, titel, 
artikel, tidskrift, Land
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Bhattacharya, S. M., & 
Jha, A. (2010). 

A comparison of health-
related quality of life 
(HR
QOL) after natural and 
surgical menopause. 

Maturitas, 66(4), 431-
434. 
doi:10.1016/j.maturitas.
2010.03.030

Indien

Syftet var att jämföra 
kvinnors hälsorelaterade 
livskvalitet efter att de 
genomgått det kirurgiska 
klimakteriet med kvinnor 
med som gått igenom det 
naturliga klimakteriet, 
genom att använda 
Menopause Rating Scale 
(MRS-II).

Design: En institution-baserad 
tvärsnittsstudie

Population: 64 stycken Kvinnor som gått 
igenom klimakteriet 

Urval: Kvinnor med menopausala symtom 
som besökte kliniken S.C. Das Memorial 
Medical and Research Center mellan juli 
2008 och juni 2009. 
Inklusionskriterier:
Grupp 1: Kvinnor som genomgått en 
kirurgisk menopaus 9-12 månader tidigare. 
Grupp 2: Kvinnor över 40 år som har haft 
oligomenorré i minst ett 1 år. 
Exklusionskriterier:
Hormonbehandlingar före studien. Hade 
tidigare allvarliga medicinska besvär, såsom 
njure-, lever- eller hjärtsjukdom, 
okontrollerad diabetes eller hypertoni, hade 
genomgått radikala operationer för 
malignitet och hade en historia av psykiatrisk 
störning

Datainsamlingsmetod: Enkäter

Analysmetod: 
Statistisk analys
Bortfall: 23

- Tydliga inklusions 
och exklusions 
kriterier. 

- Stort bortfall 

- Korta förklaringar 
till resultat 
tabellerna. 

- Gruppen med naturligt 
menopaus var signifikant 
äldre än den med 
kirurgiskt menopaus. 

- Yngre kvinnor som gick 
igenom en kirurgisk 
menopaus upplevde 
vaginal torrhet och 
vallningar
 
- Kvinnor upplevde 
minskad sexlust och 
smärta vid samlag
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Författare, titel, 
artikel, tidskrift, 
Land
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Cabness, J. (2010). 

The psychosocial 
dimensions of 
hysterectomy: 
Private places and 
the inner spaces of 
women at midlife.
 
Social Work in  
Health Care, 49(3), 
211-226. 
doi:10.1080/009813
80903426798

USA

Syftet var att 
undersöka 
erfarenheterna 
efter en 
hysterektomi bland 
kvinnor i åldrar 35 
år och äldre. 

Design: Mixad design

Population: 74 stycken kvinnor 
mellan  35 -80 år. 

Urval: Urvalet skedde genom 
snöbollsteknik. Deltagare 
rekryterades genom annons i 
lokala tidningar, professionella 
nyhetsbrev, konsument 
publikationer och hos lokala 
gynekologiska kliniker som 
uppmanades att sprida 
informationen. 
Inklusionskriterier: Kriterierna för 
deltagande omfattade kvinnor som 
hade genomgått total eller subtotal 
hysterektomi och var över 35 år. 
Exklusionskriterier: Under 35 år. 

Datainsamlingsmetod: 
Webbaserade enkäter med öppna 
frågor

Analysmetod: Statistisk Analys 
och kvalitativ metod
Bortfall: Önskade att ha 300 
deltagare men endast 74 hörde av 
sig för att delta.  

- De skickade ut 
information om 
studien till olika 
kliniker och som 
annonser men endast 
74 kvinnor svarade. 
De önskade en större 
mängd vilket kan ha 
påverkat deras 
resultat. 

- Det ger ett bra 
intryck med både 
kvalitativ och 
kvantitativ metod då 
resultatet kan läsas i 
både siffror och skrift. 

- Författarna ansåg att 
studien var mindre 
generaliserbar på 
grund av att 
deltagarna endast fick 
vara över 35 år, 

- De postoperativa fysiska symtomen varierade 
mellan lite obehag till mycket smärta. 

- Depression och ångest var de vanligaste 
affektiva tillstånden om kvinnor mådde dåligt 
efter operationen. Det kunde bland annat bero 
på tidig menopaus, ånger, förlust av fertilitet 
och rädsla.
 
- Lättnadskänslor kom efter att det fysiska 
symtomen var borta.
 
- Majoriteten upplevde en förbättrad livskvalitet 
postoperativt.

- Yngre kvinnor var mer benägna att drabbas av 
missnöje och depression och kvinnor över 56 
hade lättare att se sig själva i ett positivt ljus.
 
- Den största delen av deltagarna ansåg att de 
fått ett bättre sexliv och relationen till sin 
partner förbättrades.

- Några kvinnor upplevde försämrad sexuell 
hälsa på grund av obehag, smärta och minskad 
libido.

- Kvinnor ansåg att de fick mer energi att umgås 
med familj och vänner.
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tidskrift, Land

Syfte Metod och design Värdering Resultat

Farquhar, C., Sadler, L., & 
Stewart, A. (2008). 

A prospective study of 
outcomes five years after 
hysterectomy in 
premenopausal women. 

Australian & New Zealand  
Journal of Obstetrics & 
Gynaecology, 48(5), 510-
516.
doi: 10.1111/j.1479-
828X.2008.00893.x

Nya Zeeland 

Syftet var att prospektivt 
samla fakta hos kvinnor som 
genomgått en hysterektomi 
fem år efter ingreppet och 
jämföra med kvinnor som 
inte gjort hysterektomi. 

Design: En prospektiv 
kohort studie

Population: 255 kvinnor 
under 46 år som var 
premenopausala 

Urval: Inklusionskriterier: 
Under 46 år vid operation, 
ingen gynekologisk 
malignitet och ett 
follikelstimulerande hormon 
(FSH) på <40 IE / L före 
ingreppet och ett eller båda 
äggstockarna kvar 
postoperativt. 
Exklusionskriterier: Över 46 
år vid operationens gång, 
preoperativa FSH nivåer av 
≥ 40 IE/L, ej 
premenopausala. 

Datainsamlingsmetod: 
Enkät och blodprover 

Analysmetod: Statistisk 
Analys
Bortfall: 20 kvinnor, 275 gav 
samtycke från start. 

- De var noga med att 
beskriva sina bortfall och 
varför de har inte har 
deltagit, vilket betyder att de 
hade vetskap om vad det 
betydde. 

- Bra antal deltagare, lättare 
att bli generaliserbart. 

- Bra förklarat i text utifrån 
tabeller för att läsaren ska 
förstå vad de kom fram till i 
sin studie.

- Tidiga postoperativa 
symtom som smärta var 
borta efter 5 år. 
- 5 år postoperativt upplevde 
kvinnor som genomgått 
hysterektomi en förbättrad 
hälsa. 
- Vallningar och vaginal 
torrhet hade förvärrats efter 
5 år postoperativt, mestadels 
enligt de yngre kvinnorna.
- Urin-, tarm- och 
gynekologiska besvär kunde 
upplevas flera år efter 
ingreppet vilket kunde 
påverka livskvaliteten. 
- Sexlivet hade förbättrats 
enligt kvinnor.
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Gorlero, F., Lijoi, D., 
Biamonti, M., Lorenzi, P., 
Pullè, A., Dellacasa, I., & 
Ragni, N. (2008). 

Hysterectomy and women 
satisfaction: total versus 
subtotal technique. 

Archives of Gynecology And  
Obstetrics, 278(5), 405-410. 
doi:10.1007/s00404-008-
0615-6

Italien

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
effekten av subtotal och 
total hysterektomi vad 
gäller kvinnornas 
tillfredsställelse - av 
sexuell aktivitet, 
kroppsbild och 
hälsotillstånd.

Design: En prospektiv, 
randomiserad, icke-blind studie

Population: 105 kvinnor som skulle 
genomgå en hysterektomi 

Urval: Inklusionskriterier:
Kvinnor som blev hänvisade till 
avdelningen mellan januari 2003 till 
december 2005. Kvinnor som 
behövde en abdominal hysterektomi 
på grund av en godartad indikation. 
Exklusionskriterier:
Ålder över 75 år. Maligna 
gynekologiska orsaker. Andra eller 
tredje graden prolaps. Endometrios 
eller historia av kronisk buksmärta. 
Onormala livmoderhalssmärtor och 
psykiska störningar. Tidigare 
bäckenkirurgi. Kroppsmassindex 
(BMI) > 29. 

Datainsamlingsmetod: 
Enkät

Analysmetod:
Statistisk Analys
Bortfall: 12 stycken 

- Tydliga begränsningar 
för populationen, vilket 
gör att resultatet blir 
lättare att få 
generaliserbart. 

- Tydliga tabeller

- Stort bortfall 

- Framkommer inte var 
patienterna är 
rekryterade

- Både total och subtotal 
hysterektomi resulterade i 
förbättringar av kvinnors 
kroppsbild och sexuella 
tillfredställelse. 

- Ett år efter operation 
visade det att de kvinnor 
som genomgått en subtotal 
eller total hysterektomi hade 
ett förbättrat sexliv och fler 
var sexuellt aktiva. 

- Majoriteten av kvinnor 
visade stora förbättringar i 
livskvalitet ett år efter 
operationen. 
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Herling, S. F., Møller, 
A. M., Palle, C., & 
Thomsen, T. (2016).
 
Health-related quality 
of life after robotic-
assisted laparoscopic 
hysterectomy for 
women with 
endometrial cancer--A 
prospective cohort 
study. 

Gynecologic  
Oncology, 140(1), 107-
113.
doi:10.1016/j.ygyno.20
15.10.024

Danmark

Syftet var att upptäcka 
kortsiktiga förändringar i 
funktion, symtom och 
hälsorelaterad livskvalitet 
efter robotassisterad 
laparoskopisk 
hysterektomi för 
endometriecancer eller 
atypisk komplex 
hyperplasi.

Design: Prospektiv kohort studie

Population:  139 kvinnor som gjort 
en robotassisterad laparoskopisk 
hysterektomi för endometriecancer

Urval: Inklusionskriterier: kvinnor 
som genomgått en robotassisterad 
laparoskopisk hysterektomi för 
endometriecancer mellan Januari 
2013 och September 2014 på 
Universitetssjukhuset i Herlev, 
Köpenhamn. 
Exklusionskriterier: Radikal 
hysterektomi, adjuverande 
behandling (kemoterapi eller 
strålning), språksvårigheter, inte 
kognitivt kunna fylla i frågeformulär 
och nedsatt hörsel

Datainsamlingsmetod: strukturerade 
intervjuer och patientdagbok

Analysmetod: Statistiska analyser
Bortfall: externt bortfall 49 stycken 
och internt bortfall 14 stycken, från 
början 202 kvinnor

-Noggrann förklarad och 
tydligt resultat och 
beskriven metod.
 
-Författarna har gått 
igenom sitt resultat flera 
gånger för att studien ska 
ha hög kvalitet. 

-En nackdel var att färre 
lämnade in sin dagbok än 
de som deltog i 
intervjuerna vilket kan 
påverka deras resultat. 

-Varför vissa föll bort 
innan studiens start är 
noggrant förklarat och 
beror på 
exklusionskriterierna och 
sjukdomar som orsakar 
att de inte kunde delta. 

-Det interna bortfallet är 
även det förklarat vilket 
visar på författarnas 
insikt i dess betydelse för 
studien.

- En vecka efter hysterektomin 
var den hälsorelaterade 
livskvaliteten försämrad då de 
upplevde ökad trötthet, smärta, 
minskad aptit och förstoppning, 
symtomen hade efter 5 veckor 
förbättras. 

- Vardagliga sysslor gick bättre 
att utföra efter en månad men 
alla hade inte återgått till det 
fullt ut och det var därför svårt 
för kvinnor att svara på till fullo.
 
- Färre kvinnor upplevde 
depression och ångest redan 
första veckan då den allmänna 
hälsan förbättrades efter 
operation.

- Vid 4 månader postoperativt så 
var kvinnorna så pass 
förbättrade att de kunde leva sitt 
vardagliga liv.
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Krishnasamy, K. T., & 
Vaidyanathan, R. (2015).

Does Quality of Life 
Improve in Women 
Following Hysterectomy? 

Asian Journal Of Nursing 
Education & Research, 5(1), 
108-112. 
doi:10.5958/2349-
2996.2015.00023.3

Kina

Syftet var att mäta 
förändringar i 
livskvaliteten hos kvinnor 
före och efter en 
hysterektomi.

Design: Prospektiv 
observations kohort studie

Population: 95 kvinnor 
mellan 30-60 år som 
genomgått en elective 
hysterektomi.
 
Urval: Bekvämlighetsurval 
inklusionskriterier: Kvinnor 
mellan 30-60 år, lever med en 
partner, i 
premenopausal/postmenopaus
al ålder, genomgår 
abdominal/vaginal 
hysterektomi för benigna 
symtom.
Exklusionskriterier: Har en 
försvagande sjukdom eller 
psykisk ohälsa och kvinnor 
som genomgått hysterektomi 
för akut tillstånd. 

Datainsamlingsmetod: Enkät

Analysmetod:
Statistisk Analys
Bortfall: 5 stycken 

- Studien innehåller en bra 
variation utav åldrar. 

- Det är ett stort urval vilket 
ger ett bättre och mer 
trovärdigt resultat. 

- Litet bortfall vilket ger 
högre trovärdighet

- Resultatet visar att kvinnor 
får en förbättrad fysisk hälsa 
efter en hysterektomi. 

- Den fysiska livskvaliteten 
är bättre då de tidigare 
fysiska symtomen är borta.

- Kvinnor upplevde ingen 
skillnad i deras sociala 
relationer efter ingreppet.
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Persson, P., 
Brynhildsen, J., & 
Kjølhede, P. (2010).
 
A 1-year follow up of 
psychological wellbeing 
after subtotal and total 
hysterectomy--a 
randomised study. 

BJOG: An International  
Journal Of Obstetrics  
& Gynaecology, 117(4), 
479-487. 
doi:10.1111/j.1471-
0528.2009.02467.x

Sverige

Syftet var att jämföra 
Subtotal abdominal 
hysterektomi och total 
abdominal hysterektomi 
angående påverkan på 
postoperativ psykologisk 
välbefinnande och 
kirurgiska 
resultatmätningar.

Design: En prospektiv, öppen, randomiserad 
multicenterprov

Population: Tvåhundra kvinnor som var 
planerade för abdominal hysterektomi för 
benign orsak, 179 kvinnor slutförde studien.

Urval: Randomiserat urval
Inklusionskriterier: Patienter antagna för 
abdominal hysterektomi för godartade 
gynekologiska förhållanden mellan mars 1998 
och april 2004. Främst livmoderfibroid med 
blödningsstörning eller mekaniska symtom, 
men andra godartade gynekologiska störningar 
inkluderades också. Efter operationen skulle 
minst en äggstock vara bevarad.
Exklusionskriterier: Genital malignitet, tidigare 
eller nuvarande cervikal dysplasi, snabbt 
växande myomer där malignitet inte kunde 
uteslutas preoperativt, postmenopausala 
kvinnor utan hormonbehandling och svåra 
psykiatriska störningar.

Datainsamlingsmetod: 
Psykometriska tester 

Analysmetod:
Statistisk Analys
Bortfall: Externt bortfall: 1 styck, internt 
bortfall: 20 Stycken

- Stort bortfall men 
författarna diskuterar 
det i studien och 
visar att de är 
medvetna

- Många deltagare 
vilket gör studien 
mer trovärdig

- Deltagarna var 
randomiserat utvalda 
vilket ger ett mer 
trovärdigt resultat. 

- Ett förbättrat 
psykologiskt 
välbefinnande sågs 6 
månader efter operation 

- Upplevde vaginala 
besvär efter operationen

- Kvinnor drabbades av 
vissa besvär i det akuta 
postoperativa skedet. 
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Författare, titel, artikel, 
tidskrift, Land

Syfte Metod och design Värdering Resultat

Wang, X., Lambert, C., & 
Lambert, V. (2007).

Anxiety, depression and 
coping strategies in post-
hysterectomy Chinese 
women prior to discharge

International Nursing 
Review, 54(3), 271-279.  
doi/10.1111/j.1466-
7657.2007.00562.

Kina

Syftet var att undersöka 
relationerna mellan ångest, 
depression, 
copingstrategier och 
demografiska egenskaper 
efter en hysterektomi 
innan utskrivning hos 
kinesiska kvinnor. För att 
utreda vilken av dem som 
bäst kan förhindra ångest 
och depression.

Design: Mixad design 

Population: 116 st kvinnor som 
gjort en hysterektomi.

Urval: Kvinnor valdes ut från tre 
sjukhus i centrala Kina under juli till 
oktober 2005, urvalet gjordes 
medvetet. 
Inklusionskriterier: Inga 
postoperativa komplikationer. Ingen 
tidigare historia av psykiatriska 
störningar. Inlagd på sjukhus för att 
undergå en hysterektomi 
(laparoskopisk eller vaginal) på 
grund av godartad gynekologisk 
störning. Patienten skulle vara villig 
att delta i studien.
Exklusionkriterier: Maligna 
gynekologiska störningar. 
Psykologiska störningar. 
Komplikationer efter operation. 

Datainsamlingsmetod: Enskilda 
intervjuer och enkäter. 

Analysmetod:
Bortfall: 11
Statistisk Analys

- Data samlades in från 3 
olika sjukhus i centrala 
Kina, för att förbättra 
resultatets 
generaliserbarhet.  

- Studien har tydliga 
inklusion och 
exklusionskriterier. 

- Studien har litet bortfall 
vilket höjer på studiens 
kvalitet. 

- Mixad datainsamling 
gör att det blir en brett 
resultat.  

- Få av deltagarna 
upplevde ångest och 
depression efter att ha 
gjort en hysterektomi.
 
- Största orsaken till 
ångest och depression var 
dålig självkänsla och 
ekonomi 

- Inget ökat behov av 
psykologiskt stöd för 
kvinnor efter 
hysterektomin hittades.
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