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Sammanfattning: 

Bakgrund: Hysterektomi är det vanligaste operationen vid gynekologiska 

besvär i västvärlden som innebär ett borttagande av livmodern. Som följd av 

ingreppet kan kvinnor drabbas av negativa emotionella upplevelser. Efter 

operationen sker en transition i kvinnans liv och för att inte förändringen ska 

utgöra ett hot mot henne måste hon ta in ny kunskap, acceptera nya behov och 

förändra synen på sig själv.  

Syfte: Beskriva kvinnors emotionella upplevelser efter en genomgången 

hysterektomi.  

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design har genomförts tillsammans 

med en systematisk litteratursökning i databaserna CINAHL, Medline och 

PsykINFO, vilket resulterade i tio relevanta artiklar. Ett av kriterierna för 

inkluderade artiklar var studier gjorda på kvinnor som genomgått en 

hysterektomi av en icke-malign orsak.  

Resultat: Känslorna som upplevdes varierade mellan lättnad och nedstämdhet. 

Förbättrad hälsa med ökad livskvalitet upplevdes på grund av friheten från 

tidigare gynekologiska symtom. Livmodern hade ett symboliskt värde för 

kvinnorna och bidrog till att självbilden förändrades i samband med 

hysterektomi. En känsla av sorg och förlust upplevdes då möjligheten att bli 

gravid försvann som var kopplad till förlusten av den kvinnliga identiteten. 

Sexualiteten påverkades också av den förändrade självbilden. Kvinnor beskrev 

även känslor av rädsla och skam på grund av omgivningens föreställningar.  

Slutsats: De emotionella upplevelserna som beskrevs efter en hysterektomi är 

många och varierande mellan individerna. Alla kvinnor är unika med olika 

erfarenheter och behov som påverkar hennes förutsättningar för att hantera en 

transition. Medvetenhet och förståelse om detta utgör en grund för hur 

sjuksköterskan ska kunna hjälpa och stötta patienten under denna förändring.  

Nyckelord: Hysterektomi, Känslor, Transition, Upplevelser 
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BAKGRUND 

Hysterektomi är det vanligaste gynekologiska ingreppet i västvärlden. I Sverige år 2011 

gjordes 8495 stycken operationer varav hälften av dem var gjorda på kvinnor mellan 45-64 år 

(Nomesco, 2013). Hysterektomi är en operation som innebär ett borttagande av livmodern 

och målet är att förbättra individens livskvalitet genom att lindra smärta och obehag av 

gynekologiska besvär (Elson, 2004; Lefebvre, Allaire, Jeffrey & Vilos, 2002). 

Emotionella upplevelser  

Emotionellt är något som människan känner mentalt, en känsla. Det kan vara bland annat, 

ilska, avsky, rädsla, sorg, glädje och förvåning (Cabanac, 2002). En stor del av medicinsk 

forskning har visat att kvinnor kan drabbas av negativa emotionella upplevelser som följd av 

en hysterektomi. De emotionella upplevelserna är i synnerhet kopplat till känslan av att 

förlora sin kvinnlighet. Behandlingar riktat till ett fortplantningsorgan kan lätt utgöra ett hot 

mot kvinnans identitet (Elson, 2004).   

Livmodern 

Livmodern är ett hålorgan som har tre främsta uppgifter. Dels att skydda, ge näring till ett 

foster och transportera den ur moderns kropp vid förlossning.  Livmodern delas in i tre 

avsnitt: Cervix uteri bildar en övergång mellan vagina och livmoderhålan, Cavitas uteri. Den 

följs av livmoderväggen, Corpus uteri som består av tre skikt; slemhinnan, endometriet 

innerst, muskelskiktet, myometri i mitten och en del av bukhinnan, perimetriet ytterst. Det 

finns rikligt med körtlar i endometriet som regleras av de kvinnliga hormonerna östrogen och 

progesteron i äggstockarna. Vaginans yta hålls fuktigt av sekretet för att skydda 

vaginalslemhinnan mot mekanisk påfrestning. I fondus uteri som är den övre delen av 

livmoderhålan utgår två öppningar till äggledarna, tuba uterina. Utspänd fibrös bindväv 

mellan livmoderhalsen och skelettet i lilla bäckenet håller livmodern på plats (Sand, Sjaastad, 

Haug, & Bjålie, 2007).  

Hysterektomi 

Framgångarna i anestesi, blodtransfusion, aseptik, antibiotika och operationsteknik har lett till 

att dödligheten minskat i samband med operationen. Med den minskade mortaliteten har 

indikationer för hysterektomi vidgats och ingreppet blivit allt vanligare (Baskett, 2005). 

Det finns tre olika sätt att genomföra en hysterektomi. Total hysterektomi: hela livmodern tas 

bort. Subtotal hysterektomi: livmodern tas bort men livmoderhalsen lämnas kvar. Radikal 

hysterektomi då livmodern med livmoderhalsen, närliggande lymfknutor och en liten bit av 

den övre delen av slidan tas bort (Dunleavey, 2009). 

Det finns olika typer av kirurgiska alternativ. Abdominal hysterektomi görs med ett 

horisontellt buksnitt för att få åtkomst till livmodern. Bieffekterna är postoperativ smärta, 

infektionsrisk och viss begränsad rörlighet. Vid den vaginala metoden görs ett snitt i övre 

delen av slidan för att i nästa steg ta bort livmodern genom slidan. Konsekvensen blir 

bukbesvär och en infektionsrisk. Vid den laparoskopiska metoden utförs ingreppet med tre 

eller fyra små snitt genom buken där laparoskopiska instrument förs in. Operationen kan 
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genomföras genom att den följs på en bildskärm. Denna metod ger liknande besvär 

postoperativt som abdominal hysterektomi, men i mindre utsträckning och snabbare läkning 

(Dunleavey, 2009; Socialstyrelsen, 2010).  

Cancer är en indikation för hysterektomi, men operationen är vanligare vid icke-malignt 

tillstånd såsom symtomgivande myom, kronisk smärta, menorragi, framfall, och endometrios 

(Uskul, Ahmad, Leyland & Stewart, 2003). Hysterektomi utförs också vid akuta tillstånd i 

samband med förlossning (Elmir, Schmied, Wilkes & Jackson, 2012). 

Ingreppet görs framför allt vid blödningar och myom (Cabness, 2010: Mattsson, 2009). 

Muskelknutor, myom kan uppkomma i livmoderväggen, livmoderhålan och självformade 

utväxter i livmodern (Jerpseth, 2011). Blodförsörjningen i livmoderslemhinnan är riklig på 

grund av kraftigt vridna artärer (Sand et al., 2007). Spiralartärerna ligger till grund för de 

rikliga menstruationsblödningar som förekommer vid menorragi. Hysterektomi övervägs, då 

andra behandlings åtgärder inte har någon inverkan på symtomen, och när kvinnan inte 

planerar att skaffa fler barn (Jerpseth, 2011).  

Kirurgisk menopaus 

Menopaus är en tidpunkt i kvinnans liv då menstruationsblödningen upphör (Sand et al., 

2007). En kirurgisk menopaus träder in hos en fjärdedel av de kvinnor som fått livmodern 

eller delar av den bortopererad. På grund av att äggstockarna blir mindre effektiva eller blivit 

kirurgiskt borttagna. Den minskade effektiviteten beror på en bildning av förtjockad vävnad 

runt äggstockarna efter ingreppet eller en minskad blodtillförsel till äggstockarna. En 

hormonbehandling kan vara aktuell, beroende på vilken ålder kvinnan har och operationens 

orsak (Clark, 2004).  

Förlust av en kroppsdel 

Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) belyser att människan ”har” 

inte en kropp, människan ”är” sin kropp, utan kroppen finns inte ”jag”. Genom den levda 

kroppen upplever människan sig själv och omvärlden. Om en förändring av den subjektiva 

kroppen inträffar blir tillgången till en värld och ett liv förändrat. Kroppen är både 

existentiell, fysisk, psykisk och andlig. Att förlora en kroppsdel kan vara traumatiskt och 

påverkar människans lidande och välbefinnande.  

Hysterektomi är ett ingrepp som bidrar till en förändring av individens liv och detta kan vara 

en traumatisk upplevelse. Eftersom kroppen förändras kan kroppsuppfattningen påverkas 

(Maguire & Murray Parkes, 1998). För de flesta kvinnor symboliserar livmodern deras 

identitet som kvinna (Wang, Lambert & Lambert, 2007).  

Transition 

Transition är ett begrepp som beskriver en kritisk händelse och en förändring i en persons liv. 

Transitionen är en förändringsperiod som börjar vid en stabil fas i personens liv och pågår 

fram till en annan stabil fas. Däremellan har en kritisk händelse inträffat som gör att personen 

måste ta in ny kunskap, acceptera nya behov och förändra synen på sig själv för att inte 

förändringen ska upplevas som ett hot mot livet (Chick & Meleis, 2010; Meleis, 2010). Enligt 
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Maguire och Murray Parkes (1998) kan ett upplevt hot mot livet leda till en långvarig 

depression och andra psykiska åkommor om individen inte bemästrar förändringen.  

Sjuksköterskan stöter dagligen på patienter som går igenom en transition. Inom omvårdnad är 

transitionen relaterat till hälsa, välbefinnande och patienternas förmåga att ta hand om sig 

själva (Meleis, 2010). 

Omvårdnad 

Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor ska 

omvårdnaden genomsyras av en helhetssyn på människan.  

Hälsa är mångdimensionellt. Fysiska och psykiska processer går hand i hand och kan påverka 

varandra (Dahlberg et al., 2003). I dagligt tal benämns omvårdnad som hälsofrämjande med 

en stor fokusering på den fysiska dimensionen av hälsa medan mindre utrymme ges till den 

psykiska dimensionen (Hedelin, Jormfelt & Svedberg, 2009). Hälsa kan beskrivas enligt 

Herberts och Eriksson (1995) som en tredimensionell rörelse mellan ”görande”, ”varande och 

”vardande”. Individen har möjlighet att uppmärksamma sin utveckling och sina möjligheter i 

den innersta nivån ”vardande” och genom medvetenheten möjliggöra upplevelser av frihet 

och livskraft. Sjuksköterskan ökar möjligheten för patienten att röra sig mot den innersta 

nivån om hon hjälper patienten att uppnå välbefinnande. Genom att eftersträva hälsa i relation 

till patientens unika jag (Kärkkäinen & Eriksson, 2004).  

Enligt Dahlberg et al. (2003)  har patienten unika specifika behov och önskemål vid olika 

tillfällen i livet. Dessa behov blir förbisedda om sjuksköterskan enbart arbetar utifrån den 

”görande” principen. Det kan innebära att patienten får information utan hänsyn till specifika 

behov. För att kunna utföra en hälsofrämjande omvårdnad relaterat till välbefinnande och 

livskvalitet måste sjuksköterskan ta hänsyn till alla de tre dimensionerna i mötet med 

patienten.  

Kvinnor med gynekologiska besvär känner ofta skuld, skam, förlägenhet och utsatthet då det 

är nära kopplat till sexualitet och intimitet. Starka känslor uppkommer lätt vid gynekologiska 

besvär och ingrepp, då könsorganet är förknippat med sexualitet, reproduktivitet, intimitet, 

femininitet och identitet. I mötet mellan patient och sjuksköterska måste sjuksköterskan vara 

flexibel, kunna balansera sitt intresse för patienten och respekten för patientens gränser att 

vilja öppna sig. Det är viktigt att låta patienten själv berätta om hur hon upplever situationen 

(Jerpseth, 2011).     

Kvinnor med gynekologiska besvär är en sårbar grupp som ofta går runt odiagnostiserade en 

längre period, på grund av att kvinnorna ofta har bristande kunskap och kännedom om det 

kvinnliga könsorganet. När kvinnan söker sig till vården får hon mycket information på kort 

tid. De få vårddygnen leder till bristfällig dialog mellan patient och sjuksköterska. Kvinnans 

förståelse och känslor kring operationen och dess betydelse hinner inte framträda (Jerpseth, 

2010; Wagner, Carlslund, Sørensen, & Ottesen, 2005). Det innebär att sjuksköterskan på en 

kort period måste kartlägga och bedöma de behov av handledning som patienten har 

(Jerpseth, 2011).  
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Om sjuksköterskan inte ser hela människan och glömmer det psykologiska behovet hos 

patienten, får patienten inte en komplett omvårdnad. Därför är det viktigt att sjuksköterskan 

försöker tyda patienten och införskaffa en bild av kvinnans upplevelse av att genomgå en 

hysterektomi. Ökad kunskap om de emotionella besvär som kan uppkomma efter en 

hysterektomi ökar förutsättningen till en komplett omvårdnad. På så sätt kan sjuksköterskan 

möta patientens behov och tillämpa hälso- och sjukvårdslagen.  

SYFTE 

Studiens syfte var att beskriva kvinnors emotionella upplevelser efter en genomgången 

hysterektomi.  

METOD 

Design  

Litteraturstudien genomfördes med en systematisk litteratursökning med en deskriptiv design. 

En systematisk litteraturstudie är en sammanställning av vetenskapligt framtagna arbeten. 

Kvalitativa artiklar har använts till resultatet då syftet till litteraturstudien var att beskriva 

kvinnors upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013).  

Sökstrategi 

De databaser som användes var CINAHL, Medline och PsykINFO som innehåller artiklar 

inom området omvårdnad och täcker psykologisk forskning inom omvårdnad. Sökorden 

kontrollerades i databasernas ämnesordlistor, Thesaurus, CINAHL headings och MeSH 

termer för att ta fram motsvarande ämnesord (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Sökorden som framkom ur syftet var: Emotions, Life experience och Hysterectomy de 

översattes till ämnesorden Emotions, Life experiences och Hysterectomy. Enligt Willman et 

al. (2011) kan fritextord användas som komplement för att bredda sökningen. Fritextorden 

som användes var: hysterectomy, transition, life experience, qualitative, quality of life, samt 

nursing. Sökningarna kompletterades med ytterligare ett ämnesord: Nursing. För att en 

databas skulle söka med ordet och alla ändelser, användes trunkering vid ett tillfälle. 

Ämnesorden och sökorden kombinerades med hjälp av boolesk logik AND (Polit & Beck, 

2008). För att ta fram aktuell forskning begränsades sökningarna till en tidsperiod mellan 

2000-2014 och till engelsk språkiga artiklar. Peer reviewed var också en begränsning som 

användes för att endast hitta artiklar granskade av oberoende forskare i ämnet (Willman et al., 

2011).  

För sökordens kombination och träffar, se bilaga 1.  

Urval 

När sökstrategin var utförd, inleddes urvalsförfarandet som har influerats av en beskrivning 

gjord av Rosén (2012). I de olika urvalsstegen föll artiklar bort om exklussionskriterierna var 

uppfyllda eller om artikeln inte uppfyllde inklussionskriterierna. Först analyserades 

artiklarnas titlar och nyckelord i fråga om de var relevanta till litteraturstudiens syfte. Totalt 
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analyserades 355 stycken titlar, där efter analyserades abstract om titeln och nyckelorden 

fortfarande var relevant till syftet, detta resulterade i 104 stycken lästa abstract.  Det var 82 

stycken artiklar som föll bort efter granskningen av artiklarnas abstract och det resulterade i 

att 22 stycken artiklar lästes och analyserades i fulltext. De artiklar som föll bort efter att de 

blivit lästa i fulltext var artiklar som blivit lästa i fulltext hade framgått att de inte var 

relevanta till litteraturstudiens syfte eller inte motsvarat litteraturstudiens kriterier och 10 

artiklar kvarstod, dessa utgjorde tillsammans litteraturens resultatdel.  

För att kunna arbeta systematiskt har SBU:s kvalitetsgranskningsmall av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik använts för att underlätta vid kvalitetsbedömning av artiklarna 

(SBU, 2013). Artikeln hade en god vetenskaplig kvalitet om det framgått tydligt hur urvalet, 

datainsamlingen, dataanalysen och slutsatserna gjordes (Wallengren & Henricsson, 2012). 

Styrkor och svagheter identifierades samt redogjordes och detta underlättade vid 

bedömningen av studiens kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013).  

Inklussionskriterier  

Kvalitativ design och kvinnor som själva valde att genomgå operationen.  

Exklussionskriterier 

Artiklar som var gjorda på kvinnor som genomgått hysterektomi på grund av elakartad cancer 

eller en akut orsak. 

Databearbetning och analys 

En textanalys genomfördes, influerad av Polit och Becks (2008) innehållsanalys. Artiklarna 

lästes ett flertal gånger för att erhålla helheten. Därefter identifierades de meningsbärande 

enheter som var relevanta till syftet och upplevelsen som framkom markerades med 

färgpennor. De meningsbärande enheterna kondenserades, vilket innebar att texten kortades 

ner samtidigt som kärnan i texten behölls för att inte förlora innebörden. De meningsbärande 

enheter med liknande upplevelser lades ihop till subkategorier. Slutligen sammanställdes 

datainsamlingen under två huvudkategorier med subkategorier som tillsammans utgjorde 

resultatet (Henricson & Billhult, 2012).  

En sammanställning av varje artikel gjordes i en artikelmatris, se bilaga 2. Enligt Polit och 

Beck (2008) är artikelmatriser ett bra redskap i en litteraturstudie, där information 

sammanfattas och organiseras.  

Forskningsetiska överväganden  

Artiklar som användes till litteratur studien var: endast artiklar där det framgått att de blivit 

etiskt godkända av en etisk nämnd, om detta inte framkommer i artikeln ska tidskriften som 

har publicerat artikeln ställt etiska krav, eller att forskaren har beskrivit etiska överväganden 

som gjorts under studien. (Wallengren & Henricsson, 2012). Höga krav ställs på forskningen 

gällande kvalitet och om den har blivit godkänd av en etisk nämnd (Forsberg & Wengström, 

2003). Enligt Polit och Beck (2008) ska det tydligt ha framkommit i artiklarna att 

studiedeltagarna har fått information om studien, att de gett sitt godkännande att delta och 

möjligheten att dra sig ur och att forskaren har sekretess skyldighet under och efter avslutad 

studie (Polit & Beck, 2008). Granskningen gjordes för att vara säker på att individerna i 
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studierna skyddas eller inte far illa fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt (Forsberg & 

Wengström, 2003).  Det har framkommit i fyra stycken artiklar att studien blivit godkänd av 

en etisk nämn och i tre stycken artiklar framkommer det att deltagarna har fått information 

om studien och skriftligt gett sitt samtycke att delta i studien. Dock har tre stycken artiklar 

inte redogjort något av ovanstående. Istället granskades tidskriftens hemsida, för att se vilka 

krav som ställdes för publicering. 

RESULTAT 

Artiklarna som resultatet är baserat på är utförda i Turkiet, England, Finland, Australien och 

resterande sex från USA. Två kategorier framkom och utgjorde resultatet i studien efter att 

artiklarnas resultat blivit analyserade. Dessa kategorier är: Upplevelser av den subjektiva 

kroppen och upplevelser av omgivningens bemötande. Utöver dessa skapades sex 

subkategorier: Upplevd förlust och återupptagen kroppskontroll, Förändrad självbild, 

Förändrad sexualitet, Upplevelser av menstruationens upphörande, Yttre påverkan av 

närstående och vårdpersonalen inverkan på kvinnans emotionella behov.  

För översikt, se figur 1.  

 

Figur 1. Översikt: litteraturstudiens syfte samt kategorier och subkategorier.  

Upplevelser av den subjektiva kroppen  

Upplevd förlust och återupptagen kroppskontroll  

Deltagarna i flera studier upplevde blandade känslor av förlust och vinst relaterat till hälsan. 

Enligt Markovic et al. (2008) uttryckte studiedeltagare att hysterektomi väckte blandade 

känslor då de såg en vinst i den fysiska hälsan, som tidigare hade äventyrats av besvärande 

symtom. Vilket i sin tur ledde till en förbättring i deras emotionella hälsa. Samtidigt kände de 

en förlust i den emotionella hälsan på grund av att inte längre ha kvar möjligheten att kunna 

besluta om en framtida graviditet. Likadant upplevde deltagarna i studien gjord av Reis, 
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Engin, Ingec & Bag (2008), även fast kvinnorna upplevde sorg över förlusten tyckte de att 

hälsan var viktigare i slutändan. Att friheten från irritation och smärta var viktigare än den 

sentimentala anknytningen till det inre könsorganet rapporterade också kvinnorna i studien 

gjord av Elson (2003). Markovic et al. (2008) fann att deltagarna längtade till vänner och 

familj efter operationen för att kvinnorna då kunde ha kontroll över sin kropp. I flera studier 

fanns liknande resultat, där kvinnorna kände sig mer energiska, villiga till aktivitet, mer 

öppna, sällskapliga och positiva till den nya kroppsbilden (Cabness, 2010; Pearce et al., 

2014). 

De fysiska och emotionella upplevelserna som infann sig före hysterektomin begränsade 

kvinnornas sociala liv (Cabness, 2010; Markovic et al., 2008; Pearce, Thøgersen-Ntoumani, 

Duda & McKenna, 2014). Flera studier fann att kvinnorna upplevde en lättnad när de 

gynekologiska besvär de hade haft i många månader och år till största del hade försvunnit, 

vilket ledde till en ökad kroppskontroll. Denna befrielse gav kvinnorna en förbättrad 

livskvalité (Augustus, 2002; Elson, 2002; Linenberger & Cohen, 2004; Markovic et al., 2008; 

Nykanen, Suominen & Nikkonen, 2011; Pearce et al., 2014; Williams & Clark, 2000). 

Deltagarna i Linenberger och Cohen (2004) beskrev att de hade både bra och dåliga dagar. En 

studiedeltagare upplevde det som att hon var i en berg- och dalbana av känslor. Vidare fann 

även Cabness (2010) emotionella känslor som varierade mellan spannet av lättnad och 

nedstämdhet. Känslorna var avslappnad och lugn, sällan nedstämd, mindre 

humörsvängningar och upplevelsen av mindre frekventa känslomässiga utbrott. De som 

kände mer nedstämdhet upplevde också ilska och ensamhet samt att de kände sig bedrövande 

över att mista möjligheten att kunna få barn. Williams och Clarks (2000) fann en rädsla 

gällande att förlora sin partner på grund av förmågan att bli gravid inte längre var möjligt. En 

deltagare var upprörd och ångrade att hon gjorde en hysterektomi. I studien gjord av 

Markovic et al. (2008) hade en kvinna svårigheter att bearbeta att hon inte kunde få barn mer. 

Hon menade att denna förlust hade en stark koppling till hennes förändrade självbild. De 

emotionella känslor som förekom efter ingreppet var påfrestande och svårt att återhämta sig 

ifrån. Hon beskrev känslorna som att det hade varit lättare att hantera klimakteriet för att det 

sker av en naturlig anledning.  

Även Williams och Clarks (2000) beskriver att deltagarna kände en vinst i förhållande till 

hälsan samtidigt som upplevelsen av förlust var påtaglig. Sorgen över förlusten var 

emotionellt jobbigt för deltagarna (Reis et al., 2008). Många kvinnor hade förberett sig för 

operationen genom en noggrann planering för att kunna lägga undan tid för emotionell 

återhämtning (Nykanen et al., 2011). 

Pearce et al. (2014) fann att positiva kroppsförändringar förekom hos de kvinnor som inte 

upplevde symtomen av den kirurgiska menopausen, med eller utan hormonbehandling. De 

uttryckte känslor som frihet och attraktivitet. Känslorna fanns på grund av att hotet mot 

kroppsbilden inte längre kvarstod. 

I en studie fanns en märkbar skillnad i upplevelserna bland kvinnor med hög utbildning och 

kvinnor med låg eller ingen alls utbildning. 75 procent av kvinnorna som med 
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tjänstemanarbeten upplevde negativa och ambivalenta erfarenheter av hysterektomi jämfört 

med 50 procent hos kvinnor med högre utbildning (Markovic et al, 2008) 

Det fanns även kvinnor i två studier som inte var märkbart bekymrade över borttagandet av 

livmodern. I studien av Reis et al. (2008) upplevde en kvinnan ingen känsla av förlust 

eftersom hon hade ett antal önskade barn och hon var nära en ålder då menopausen naturligt 

skulle träda in. En kvinna i studien av Markovic et al. (2008) såg sin livmoder som ett organ 

som hade fullgjort sin uppgift då även hon hade fått ett antal önskade barn. Symtomen som 

föranledde till hysterektomi var en ständig påminnelse av en traumatisk upplevelse och hon 

var glad över att inte längre behövde bli påmind. Det var tack vare hennes läkare som tidigare 

hade tagit upp de negativa känslorna som kunde uppstå efter operation. Det gjorde att hon 

kunde förbereda sig på de emotionella känslorna som kunde uppkomma.  

Förändrad självbild 

Enligt deltagarna i studierna av Elson (2003) och Nykanen et al. (2011) var livmodern 

kopplad till moderskapet och symboliserade fertilitet och liv. Likaså menar Cabness (2010) 

att könsorganet var en förutsättning för upplevelsen av kvinnlighet och ungdomlighet.  

En kvinnlig identitetsförlust upplevdes i samband med känslan av att vara ofullständig 

(Augustus, 2002; Cabness, 2010; Markovic et al., 2008). En studiedeltagare menade på att 

hon inte längre kände sig som en kvinna då hennes könsorgan opererats bort. Kan kvinnan 

inte producera egna hormoner, kan hon känna sig mindre kvinnlig (Elson, 2003). Det 

framkom att kvinnans självbild påverkades av sin partners föreställning kring hysterektomi 

(Augustus, 2002).  

I en studie gjord av Elson (2003) kände några deltagare sig som biologiskt onormala, vilket 

ledde till att de inte kunde identifiera sig med andra kvinnor. Det gjorde att studiedeltagarna 

istället anknöt sig till kvinnor som hade genomgått en hysterektomi. Liknande resultat 

beskrevs i studierna av Pearce et al. (2014) och Reis et al. (2008) där ett fåtal av deltagare 

upplevde sig som biologiskt onormala, manliga eller som ett ”svart hål”.  

Kirurgisk menopaus kunde utgöra ett ytligare hot mot kvinnans självbild och öka osäkerheten 

(Pearce et al., 2014). Även Linenberger och Cohen (2004) fann i sin studie att kirurgisk 

menopaus ledde till negativa känslor med sänkt livskvalitet som följd. Elson (2003) fann i sin 

studie att det fanns två avgörande faktorer för deltagarna att behålla sin kvinnliga identitet 

och det var att ha hormonerna samt könsorganet i behåll. Deltagarna berättade att emotionell 

smärta framkom när äggstockarna och livmodern hade tagits bort på eget initiativ då de 

senare hade insett att äggstockarna också hade ett symboliskt värde för deras kvinnlighet. 

Men hade de fått göra om operationen hade de valt att behålla äggstockarna om det var 

möjligt, för att hotet mot deras självbild inte skulle bli så påtaglig.  

Kvinnorna hanterade de negativa kroppsförändringarna på en rad olika vis, genom att t.ex. 

skratta bort och inte älta problemet, använda sig av ett undvikande eller förnekande 

förhållningssätt, dölja eller berätta om situationen för omstående, söka stöd och tröst hos 

andra kvinnor i liknande situation, vänner eller en partner. En annan strategi var att förändra 

sitt yttre till den upplevda kroppsbilden på olika vis, t.ex. klä sig diskret för att inte sticka ut 
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ur folkmassan, vara aktiv och på så vis kontrollera vikten eller undvika fysisk aktivitet som 

förvärrar kroppsbilden så som pinsamma värmevallningar (Pearce et al., 2014). 

 

Markovic et al. (2008) fann i sin studie att många deltagare upplevde en subjektiv koppling 

till deras livmoder, vilket gjorde att alla deltagarna behövde omidentifiera sig efter 

operationen. En deltagare menade att en förlust av livmodern definierades som något 

okvinnligt och det påverkade hennes självuppfattade könsidentitet som kvinna. Dock 

framkom inte känslan av förlust hos henne eftersom hon istället fick en ökad kroppskontroll 

som gjorde det möjligt för henne att glädjas av sin roll som mamma, fru, dotter och 

arbetskollega. 

Likaså fann Pearce et al. (2014) att deltagarna omvärderade sin självbild efter hysterektomi. 

Studiedeltagarna behövde känna kontroll över sin kropp under denna förändring som i sin tur 

ledde till en positiv utveckling på flera plan i deltagarnas liv och på så sätt fick deltagarna en 

ökad livskvalitet. Operationen gjorde att kvinnligheten styrktes, att kvinnorna mådde bättre, 

såg bättre ut, hade mer energi och uthålighet samt att de kände sig mer levande utan 

besvärliga gynekologiska symtom (Cabness, 2010; Linenberger & Cohen 2004; Markovic et 

al., 2008).  

Efter sex månader hade kvinnorna gått vidare i sitt liv, de upplevde sig friare och friskare 

som en ny person (Linenberger & Cohen 2004). En kvinna upplevde sig som på nytt född 

(Pearce et al., 2014). Även i en longitudinell studie framkom det att kvinnor som genomgått 

en hysterektomi, efter ett år hade gått vidare med sitt liv. Hysterektomin var inte längre ett 

centralt fokus, det hade blivit en livserfarenhet istället. Kvinnorna hade fått bättre 

självförtroende och självkänsla efter transitionen och beskrev sig själva som mer 

självständiga, ömsinta och intresserade av andra. De hade fått en ny mening med livet 

(Linenberger & Cohen 2004). 

Förändrad sexualitet 

Flera studier fann att den förändrade kroppsuppfattningen gjorde att studiedeltagarna inte 

längre kunde se sig själva som sensuella och attraktiva kvinnor vilket påverkade sexualiteten 

(Cabness, 2010; Nykanen et al., 2011; Pearce et al., 2014; Reis et al., 2008). Enligt Cabness 

(2010) beskrev några deltagare att sexualiteten förändrades till det sämre, med minskad 

sexlust och ibland smärtsamma samlag. 

I en studie gjord av Reis et al. (2008), uppkom det att det var fler kvinnor som oroade sig 

över att inte kunna tillfredsställa sin man, än dem som oroade sig för smärtan vid sexuellt 

umgänge, relaterat till bland annat stygnens placering. Liknande resultat fanns i studierna av 

Augustus (2002), Nykanen et al. (2011) och Reis et al. (2008) fanns en oro gällande att inte 

vara attraktiva och känna sig åtrådda. Även i Elson (2003) ansågs det vara högt prioriterat att 

fortsätta vara och känna sig åtråvärd. Dock verkade det inte vara lika viktigt hos lesbiska 

kvinnor. 

I många studier framkommer det att majoriteten av deltagarna upplevde en ökad möjlighet att 

känna sig fria att njuta av sex på grund av en förbättrad sexuell relation, inga smärtproblem, 
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samt ingen oro över graviditet eller preventivmedel (Augustus, 2002; Cabness, 2010; 

Nykanen et al., 2011; Williams & Clarks 2000). Enligt Elson (2003) upplevdes en lättnad för 

att den uppbyggda rädslan att äktenskapet och den sexuella relationen skulle påverkas inte 

visade sig stämma i de flesta fallen.  

Det fanns även kvinnor som upplevde att operationen inte gjorde någon märkbar skillnad i 

deras sexliv (Augustus, 2002; Nykanen et al., 2011). Trots det uppgav några kvinnor i en 

studie färre sexuella akter (Nykanen et al., 2011). I studien av Elson (2003) kände sig en 

kvinna lättad över att hennes sexliv inte hade påverkats på grund av en oförändrad 

lubrification. 

Upplevelser av menstruationens upphörande 

Menstruationscykeln var en viktig aspekt för den kvinnliga identiteten (Elson, 2002; 

Markovic et al., 2008), och kopplad till hälsan. En kvinna trodde att hon skulle bli sjuk oftare, 

då hon inte kunde menstruera när livmodern tagits bort (Reis et al., 2008).  

Även fast kvinnorna var generellt lättade över att sluta blöda upplevdes en känsla av förlust i 

deras liv. Förlusten upplevdes då menstruationscykeln tidigare hjälpte kvinnorna att planera 

sitt liv efter den och på så sätt skapa regelbundenhet i vardagen. Menstruationens upphörande 

gjorde att kvinnorna inte längre kunnat associera sig till andra kvinnor och att inte längre 

kunna använda menstruationen som en ursäkt från en stressfull vardag vilket bidrog till 

känslan av förlust (Elson, 2002). Det fanns även kvinnor som kunde känna samhörighet till 

andra kvinnor då de fortfarande kunde uppleva menstruationscykeln men utan blödningar 

vilket ledde till att de kunde identifiera sig som normala kvinnor (Elson, 2002; Elson, 2003).  

Majoriteten av kvinnorna som fått ett tidigt slut på menstruationscykeln på grund av en 

hysterektomi kände inte ånger och upplevde inte det som en förlust för deras subjektiva 

kvinnliga identitet. En lättnad upplevdes över att inte längre ha kraftiga kramper och 

smärtsamma blödningar som begränsade deras tidigare vardag och hotade deras livskvalitet 

(Elson, 2002). Genom en hysterektomi gjorde att kvinnorna kunde återta sin kvinnlighet och 

kroppskontroll (Markovic et al., 2008). 

Upplevelser av omgivningens bemötande 

Yttre påverkan av närstående  

Familj och vänner hade en stor inverkan under transitionen (Nykanen et al., 2011). 

Operationen förändrade inte bara inre känslor det påverkade även externa känslor. Kvinnorna 

var i hög grad beroende av vad andra tyckte om deras utseende, speciellt åsikter från sin 

partner (Pearce et al., 2014). 

Augustus (2002) fann i det afroamerikanska samhället en föreställning kring kvinnorna som 

genomgick en hysterektomi. De ansåg att kvinnan inte var hel längre efter en sådan operation. 

Rädslan över att deras män skulle lämna dem ledde till att kvinnorna utvecklade strategier för 

att hålla informationen hemlig från andra, några fortsatte att hålla det hemligt flera år efter 

operationen. Äldre kvinnliga familjemedlemmar uppmuntrade till hemlighetshållandet. 

Liknande upplevelse av rädsla framkom i en annan studie gjord av Reis et al.(2008), då en 
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kvinna upplevde att hennes man behandlade henne annorlunda efter kirurgiska ingreppet. 

Trots att de hade återhämtat sig fysiskt efter en tid upplevde några kvinnor att den 

emotionella påfrestningen kvarstod, gällande rädsla över att bli övergiven och att bli lämnad 

ensam på grund av föreställningarna kring hysterektomin (Augustus, 2002).  

Att hysterektomi är ett tabubelagt ämne gjorde att kvinnorna inte vågade öppna sig och 

berätta om operationen för utomstående (Nykanen et al., 2011). Flera kvinnor i studien gjord 

av Augustus (2002) upplevde en skam och rädsla för att personer i kvinnans omgivning 

skulle veta om hennes operation. Det visade sig att personer i kvinnors omgivning hade 

bristande kunskap om livmoderns och äggstockarnas funktion (Reis et al., 2008). Kvinnor 

uppgav också att deras egen kunskap var bristfällig (Williams & Clarks, 2000)  

Det fanns ett behov av stöd från närstående under hysterektomi processen (Cabness, 2010). 

Stödet från närstående under denna processes värdesattes högt av kvinnorna speciellt stödet 

av deras livspartner (Nykanen et al., 2010; Williams & Clarks, 2000). Att ha familjen 

inblandad i vården kan upplevas som positivt (Williams & Clarks, 2000). Även vänners och 

kollegors omtanke uppskattades, men omtanken var oväntad. Ett exempel på hur stödet kunde 

se ut, var när anhöriga hjälpte till med vardagliga sysslor för att skapa tid för kvinnan att 

reflektera och bearbeta sina upplevelser. I den omtanken som gavs var empati och solidaritet 

de mest betydande faktorerna för kvinnan under hysterektomi processen (Nykanen et al., 

2011). De sökte oftast stöd hos en mamma, syster eller någon som har gått igenom en 

liknande operation (Williams & Clarks, 2000).  

Vårdpersonalens inverkan på kvinnans emotionella behov   

En positiv erfarenhet var att få operationen tydligt beskriven och att ha en närvarande 

sjuksköterska som kan stötta både patient och familj och göra de delaktiga i vården (Nykanen 

et al., 2011; Williams & Clarks, 2000;). En lång patient och läkarkontakt byggd på tillit och 

förtroende var viktigt (Nykanen et al., 2011). Stöd och bekräftelse var ett behov som 

kvinnorna behövde, då tveksamheter över att ha genomgått operationen uppkommit en vecka 

efter hysterektomin (Linenberger & Cohen 2004). Majoriteten upplevde att vårdpersonalens 

stöd hade en positiv inverkan på kvinnans emotionella behov (Nykanen et al., 2011; Williams 

& Clark, 2000). 

Kvinnorna upplevde att de överrumplades med mycket information både muntligt och 

skriftligt som gjorde att de fick mycket att tänka på och det gjorde att de inte fick fram några 

konkreta frågor på plats (Nykanen et al., 2011), istället söker en del efter ytterligare 

information via nätet och personliga kontaktnät. En kvinna upplevde ett missnöje över att 

hennes doktor inte hade tagit upp de känslor som kunde upplevas relaterat till en förlust under 

informationsgivningen (Markovic et al., 2008).  

Resultatsammanfattning  

Litteraturstudiens syfte var att beskriva kvinnors emotionella upplevelser efter en 

hysterektomi. Data samlades in från tio vetenskapliga artiklar. Två huvudkategorier framtogs: 

Upplevelser av den subjektiva kroppen och Upplevelser av omgivningens bemötande. 

Subkategorier var framtagna för att tydliggöra de olika aspekterna ur kvinnornas upplevelser. 
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Det har framkommit ur resultatet i vår litteraturstudie att hysterektomi är en individuell 

process, där det emotionella spannet varierar från lättnad och nedstämdhet. Kvinnan 

genomgår en transition på grund av kroppsförändringen där behovet finns att omidentifiera 

sig. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie är genomförd för att besvara syftet. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

är en litteraturstudie relevant att genomföra för att få en sammanställning av aktuell 

vetenskaplig forskning inom området. Författarna begränsade de vetenskapliga artiklar till 

årtalen 2000-2014, men det finns en risk att upplevelser av att genomgå en hysterektomi som 

har framkommit i tidigare forskning har fallit bort på grund av denna begränsning. 

Databaserna CINAHL, Medline och PsykINFO som är utvalda vid framtagandet av de 

vetenskapliga artiklarna är relevanta för litteraturstudien eftersom de innehåller artiklar inom 

området omvårdnad samt psykologisk forskning inom omvårdnad och andra närbelägna 

områden.  

Sökstrategin genererade tio artiklar till resultatet med de valda sökorden. Styrkan med 

sökningen är att ämnesord och flera fritextord användes samt i olika kombinationer. 

Ämnesorden bidrar till ett tillförlitligt sökresultat eftersom respektive databasernas korrekta 

ämnesord användes för att få fram artiklar inom området. Enligt Willman et al. (2011) leder 

det till ett begränsat antal träffar men som är lättare att hantera på grund av ökad specificitet. 

Fritextorden i sökningen bidrar till en ökad sensitivitet för att alla artiklar med det sökta ordet 

inkluderas. Kombination av ämnesorden och fritextorden i litteraturstudien utgör en balans 

mellan sensitivitet och specificitet (Willman et al., 2011).  

En provsökning har gjorts innan ämnesord och fritextord noga blivit utvalda, denna 

provsökning redovisas inte i sökmatrisen. De ord som gav relevanta träffar till 

litteraturstudien redovisas i olika kombinationer i en sökmatris, bilaga 1. Det har endast 

redovisats i sökmatriserna hur många träffar av valda artiklarna som är dubbletter. Detta gör 

att redovisandet av antalet artiklar lästa i fulltext i urvalsförfarandets inte stämmer överens 

med det som anges i sökmatrisen. 

Författarna valde att exkludera studier som är utförda på kvinnor som har genomgått en 

hysterektomi på grund av elakartad cancer eller en akut orsak. Vid andra tillstånd har 

kvinnorna ett val och kan överväga för och nackdelar. Författarna tror att känslorna blir då 

istället endast fokuserade på förlusten av ett organ. Inklusionskriterier, exklusionskriterier 

och begränsningar användes för att fokusera litteratursökningen till en hanterbar mängd 

relevanta artiklar till litteraturstudien (Willman et al., 2011).  

En osäkerhet framkom i samband med granskningen av en artikel, som är skriven av 

Nykanen et al. (2011). Artikelns syfte är att analysera hur hysterektomi processen framhävs 

av kvinnor i finska kvinno- och hälsotidningar. Tveksamheter uppkom gällande om artikeln 

skulle ingå i litteraturstudiens resultat eller inte, eftersom data är insamlad från 
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kvinnohälsotidningar. Vi valde att inkludera artikeln till litteraturstudiens resultat för att 

artikeln tar upp liknande resultat som de andra nio inkluderade artiklarna i litteraturstudien 

och att studien är gjord på finska kvinnor som ger oss en nordisk synvinkel. Vid 

övervägandet om artikeln skulle inkluderas eller inte granskades artikelns styrkor och 

svagheter. Studiens styrkor överväger svagheterna med goda marginaler vilket resulterade i 

vårt val att inkludera den i litteraturstudiens resultat.  

Sökningen var begränsad till endast engelskspråkiga artiklar på grund av att författarnas 

endast behärskar det engelska språket utöver svenska. Trots det uppkom en artikel som 

svarade till syftet men det var enbart abstract och titel på engelska. Fulltexten var på 

portugisiska och därför exkluderades artikeln. För att undvika språkbias i samband med 

översättningen från engelska till svenska har författarna läst och tolkat artiklarna var för sig 

för att sedan bearbeta data tillsammans.  

En artikel som inkluderades i litteraturstudien hade en mixad design. Den inkluderades i 

studien, men endast kvalitativ data i artikeln användes till resultatet. Studien hade 74 stycken 

deltagare varav 4 stycken av dem hade genomgått en hysterektomi på grund av en malign 

orsak. Anledningen till att den inkluderades i resultatet ändå var för att författarna ansåg att 

andelen studiedeltagare som genomgått en hysterektomi på grund av en malign orsak var 

liten. Det anses vara en liten risk att detta har påverkat litteraturstudiens resultat. 

Personlig påverkan reduceras i samband med att författarna är medvetna om sin egen 

förförståelse och kan bortse från den i tolkning av artiklarnas resultat samt att bearbeta data 

först separat och sedan gemensamt. Författarnas objektiva förhållningsätt till dataanalysen 

utgör en styrka i studiens pålitlighet (Priebe & Landström, 2012).  

Anledningen till att ordet textanalys har valts före en innehållsanalys är för att det finns en 

risk att en litteraturstudies resultat blir missvisande om en innehållsanalys används på samma 

sätt som vid analysen av intervjudata. Författarna har istället genom granskning av data 

beskrivit och skapat förståelse om ett visst fenomen (Danielson, 2012). 

Dataanalysen har gjorts på sådant sätt som tidigare är redovisat för att få en bra grund och 

bättre struktur vid bearbetning av datainsamlingen. Dock fann författarna svårigheter att dela 

in de meningsbärande enheterna i kategorier och subkategorier eftersom några går in i 

varandra och kan placeras under flera grupper. Denna svårighet leder till att resultatet kan 

uppfattas som upprepning för läsaren på vissa ställen.  

Litteraturstudiens svaghet är att en mixad metod av kvalitativa och kvantitativa artiklar inte 

användes till resultatet. Forsberg och Wengström (2013) menar att både kvalitativ och 

kvantitativ data bör användas för att från olika synvinklar belysa ett fenomen och ge styrka i 

studien. Författarna har valt att inkludera kvalitativa artiklar för att upptäcka och beskriva 

variationer i upplevelserna som även besvarar till litteraturstudiens syfte. Enligt Polit och 

Beck (2012) ger citat i de kvalitativa studier läsarna en tydligare bild av deltagarnas 

upplevelser. Nackdelen med valet av artiklar till studien gör att det inte går att generalisera 

och dra slutsatser av populationen, i detta fall kvinnorna (Forsberg & Wengström, 2013). För 
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att försöka styrka resultatet har kvantitativ data använts i resultatdiskussionen (Borglin, 

2012). 

Resultatdiskussion 

Det är svårt att generalisera vad som är emotionellt arbetsamt i de vetenskapliga artiklarna 

som är representerade i resultatet, är det förlusten av ett organ eller hormonpåverkan som är 

orsaken till de emotionella känslorna. 

Ovarier kan även tas bort i samband med hysterektomi beroende på allmäntillståndet, ålder 

och andra faktorer. Borttagande av livmoder och äggstockar leder till en kirurgisk menopaus 

(Elson, 2003). Vid en hysterektomi påverkas äggstockarna och ger en minskad 

hormonproduktion som på längre sikt avtar (Clark, 2004). Kan kvinnan inte producera egna 

hormoner, kan hon känna sig mindre kvinnlig. Symtom under klimakteriet är 

värmevallningar, svettningar, humörsvängningar, sömnproblem, besvär från slidan och 

urinvägarna. För att kompensera de hormonella förändringarna genomgår vissa kvinnor en 

hormonbehandling som har visat sig ge god effekt för en del kvinnor (Elson, 2003). 

Biverkningarna som kan uppstå kan framkalla känslor som, dålig självbild och självkänsla, 

nedstämdhet och uppgivenhet vilket kan vara en besvikelse (Pearce et al., 2014).  

Genus, kultur, religion och etnicitet  

Livmodern är ett organ som inte syns på människan utvändigt, men ändå visar 

litteraturstudiens resultat att ett borttagande av livmodern resultera till en förändrad självbild 

som leder till en identitetskris. Det framkom i flera studier att kvinnorna upplevde en förlust 

och att de kände sig ofullständiga. Författarna fann även att dessa känslor som förekommer 

vid en hysterektomi också förekommer hos kvinnor som hade genomgått en mastektomi 

(Lindwall & Bergholm, 2009; Truelsen, 2003). Det ökar bekräftelsen på studiens resultat att 

kvinnorna kan uppleva sig ofullständiga och mindre kvinnliga när något som symboliserar 

kvinnligheten bortopereras. Både ett bröst och en livmoder symboliserar kvinnlighet.  

I litteraturstudiens resultat framkommer det generellt att kvinnans upplevelse av att vara 

kvinnlig påverkas av en hysterektomi. Det kvinnliga könsorganet ansågs vara en 

utgångspunkt för upplevelsen av kvinnlighet och livmodern ansågs symbolisera fertilitet och 

liv. Resultatet tar upp att en deltagare i en studie gjord av Markovic et al. (2008) menade att 

förlusten av en livmoder definierades som något okvinnligt och det påverkade hennes 

självuppfattade könsidentitet som kvinna. Jorfeldt (2010) tar upp hur en genusforskare vars 

namn är Gayle Rubin beskriver det sociala könet är något som skapas, omformuleras och 

reproduceras utifrån vad som allmänheten anser vara manligt och kvinnligt. Genus är ett 

historiskt, kulturellt och socialt fenomen som grundar sig på normativa uppfattningar. Genom 

tidernas socialisation har manliga och kvinnliga egenskaper förstärkts eller försvagats och i 

specifika kulturer har egenskaper bevarats.  Att genusbetydelsen har bevarats i specifika 

kulturer kan vara en anledning till att kvinnorna i två studier, en gjord på afroamerikaner och 

en från Turkiet, upplevde en rädsla i samband med att bli lämnad av sin partner efter en 

hysterektomi, och att föreställningen att kvinnan inte längre skulle vara hel längre finns. Ett 

annat intressant fynd relaterat till genus hittades i studien av Elson (2003) som beskrev att de 

heterosexuella deltagarna var mer oroliga än de homosexuella deltagarna att livmoderns 

avlägsnande skulle påverka kvinnornas subjektiva upplevelser av att känna sig attraktiva och 
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deras objektiva upplevelse av att vara åtråvärda. Författarna tror att det kan bero på att vissa 

homosexuella kvinnorna kanske inte identifierar sig genom sitt kön. Homosexuella kvinnor 

kanske istället identifierar sig genom utseende eller uppleveser och känslan av att vara man 

eller kvinna.  

I resultatet framkommer det att kvinnorna behöver planera in sina aktiviteter före 

blödningsperioden (Augustus, 2002; Elson, 2002; Nykanen et al., 2011; Uskul et al., 2003). I 

två artiklar framkom det att två kvinnor ser sig själva som en oren kvinna i samband med 

menstruationen det ledde till att en kvinna kände sig sårbar och utsatt och den andra kvinnan 

upplevde sig begränsad då hon inte kunde utföra religiösa aktiviteter (Marcovic et al., 2008; 

Reis et al., 2008). Den ena studien har samlat in data i Turkiet hos bland annat muslimska 

kvinna och den andra i Australien hos kvinnor som bor på landet och i staden. Historiskt sätt 

har en kvinna ansetts vara oren i samband med menstruation. Dessa tankesätt finns kvar i 

vissa religioner och lever även kvar i vissa samhällen (Bergqvist, 1999).   

Författarna har diskuterat internationella och nationella betydelsen av studiens resultat och 

har kommit fram till att det finns upplevelser som är både gemensamma och avvikande. 

Artiklarna som representerar resultatet kommer från olika delar i världen, med den största 

tonvikten i USA. Gemensamma upplevelser som vi har sett i alla studier är en känsla av att 

kvinnligheten och sexualiteten har påverkats och att en frihetskänsla har upplevts i samband 

med upphörandet av tidigare symtom. Skillnader fanns i de olika artiklarna. Det som var 

avvikande från de gemensamma upplevelserna var rädsla och skam över att andra skulle få 

reda på den genomförda operationen, eftersom det fanns föreställningar i kvinnornas 

samhälle att kvinnan var ofullständig efter att livmodern hade tagits bort. En rädsla över att 

bli lämnad av sin partner hade byggds upp på grund av detta (Augustus, 2002; Reis et al., 

2008; Williams & Clarks, 2000). Även i studien gjord av Nykanen et al. (2011) framkom det 

att operationen är något som man inte pratar högt om, med en anledning av att det är ett 

tabubelagt ämne.  

I studien av Reis et al. (2008) framkom det att fler kvinnor oroade sig över att inte kunna 

tillfredsställa sin make, än kvinnorna som oroade sig för smärta vid sexuellt umgänge 

relaterat till stygnens placering. Författarna tror att detta beror på att 93 procent av deltagarna 

i studien inte hade jobb utan istället var hemmafruar. Det var med andra ord beroende av sina 

män. Därför tror författarna att de var rädda att bli lämnade om de inte kunde behaga sina 

män. I en studie av Williams och Clarks (2000) framkom det etniska skillnader gällande att 

söka stöd av andra. Afroamerikanska kvinnor är inte benägna att söka hjälp hos utomstående, 

de söker istället råd hos manliga släktingar. Vita kvinnor har lättare att söka stöd utifrån, 

speciellt hos andra kvinnor (Reis et al., 2008). 

Det framkommer även i Markovic et al. (2008) att sociala och demografiska faktorer har en 

inverkan på den upplevda kvinnligheten. En kvinna med en lägre sociodemografisk bakgrund 

uppgav att hon känner sig mindre kvinnlig eftersom en framtida graviditet inte längre är 

möjligt. Vidare menar en annan kvinna i samma studie att hennes förlorade känsla av 

kvinnlighet har sin grund i det traditionella synsättet i hennes samhälle (a.a.). Från de första 

levnadsåren har pojkar och flickor påverkats olika av sociala förhållanden till exempel, som 
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barn bär oftast flickor rosa kläder och pojkar bär mörkare färger kläderna. I tidig ålder utsätts 

kvinnor för andra beteendenormer och förväntningar än vad pojkar gör. Dessa gör att flickor 

och pojkar formas på olika sätt under uppväxten (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

Människan har även vissa biologiska behov, såsom att kvinnan har ett behov av att föda barn 

och föröka sig (Thorsén, 2008). Tonvikten på att moderskap är den väsentliga faktorn för den 

kvinnliga identiteten har minskat med tiden på grund av bättre tillgång till preventivmedel, 

förändrade könsroller och ökad deltagande i arbetsmarknaden världen över (Markovic et al, 

2008). Författarna tror att de sociala förhållandena i kvinnans uppväxt formar synsättet på 

vad kvinnlighet innebär, däremot kan synsättet variera i människors olika uppväxt.  

Det finns olika gränser, regler och normer bland kulturer. Sjuksköterskan ska samla 

information om patientens förståelse av situationen. Det är viktigt att utifrån kvinnans 

bakgrund skapa förutsättningar för kvinnan och hennes familj att leva enligt sina normer. 

Synen på att inte kunna föröka sig är olika. Det är viktigt att ta reda på om kvinnan vill att 

hennes familj ska bli inblandad eller inte. Om språkproblem uppstår ska man inte låta en 

familjemedlem tolka utan anlita en professionell tolk (Jerpseth, 2011). 

Faktorer som inverkat på skiljaktigheterna i upplevelser 

Författarna fann att några faktorer har haft en inverkan på skillnader gällande upplevelser. 

Dessa är ålder, klasskillnader och förmåga att hantera stress. 

När kroppen förändras på ett ”onaturligt sätt”, på grund av sjukdom eller en operation kan 

kvinnan uppleva sig mindre kvinnlig och attraktiv. Åldern har visat sig ha en betydelse vid 

upplevelser av kroppsligt lidande. En orsak kan vara att i samband med åldrandet har 

människan lärt sig att acceptera kroppsliga förändringar som följer med åldern och på så vis 

blir de förändringar som ett insjuknande eller en operation medför inte lika påtagliga 

(Ekstrand & Saarnio, 2010). I litteraturstudiens resultat framkommer en variation i 

upplevelser som stämmer in på detta. Kvinnligheten påverkas och kvinnan kan känna sig 

bedrövad och uppleva en förlust i samband med att inte kunna bli gravid. Om kvinnan har ett 

antal önskade barn och är i en ålder då menopausen naturligt skulle träda in, blir 

upplevelserna annorlunda. Det framkommer i studien gjord av Canbess et al. (2010) att yngre 

kvinnor har svårare att se på sig själva ur en positiv synvinkel efter en hysterektomi och de 

upplever ett större missnöje relaterat till livskvalitén. 

I en studie av Markovic et al. (2008) framkommer det att socioekonomiska skillnader har en 

inverkan på skillnaderna i upplevelser. Kvinnor med hög utbildning upplever 50 procent 

positiva erfarenheter med hysterektomi och resterande 50 procent som ambivalenta och 

negativa upplevelser. Kvinnor med tjänstemanarbeten upplever däremot 25 procent positiva 

erfarenheter och resterande 75 procent som negativa. Även graden av 

stresshanteringsförmågan har en inverkan. Kvinnor med god förmåga att hantera stressfulla 

situationer återfår välbefinnandet och livskvalitet snabbare än kvinnor med låg 

stresshanteringsförmåga (Persson, 2009). 

Författarna tror att socioekonomiska skillnader har en inverkan på skillnaderna i 

upplevelserna eftersom människor med låg inkomst tenderar att uppleva mer ohälsa. Enligt 
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Pellmer, Wramner och Wramner (2012) finns det märkbara skillnader mellan kön, olika 

socioekonomiska grupperna, olika etnicitet och kultur i relation till hälsa. Författarna tror 

också att kvinnorna med tjänstemanarbeten har mindre kunskap om livmodern och kvinnans 

gynekologiska hälsa. Detta antagande styrks av att deltagarna i studien efterfrågade mer 

kunskap.  

Författarna tycker att litteraturstudiens resultat visar att större uppmärksamhet bör ägnas åt 

kvinnors fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska välbefinnande. Detta antagande styrks av 

Wang, Lamberg och Lambert (2007) studie som kom fram till att dessa olika aspekter bör tas 

i beaktning i samband med omvårdnaden av den hysterektomi opererade kvinnan.  

Transitionen 

Meleis (2010) beskriver begreppet transition som en kritisk händelse och en förändring i en 

persons liv. Borttagandet av livmodern leder till en kroppsförändring med en förändrad 

kroppsbild. Det handlar inte bara om en vanlig kroppslig förändring, utan en 

sammanhängande helhet omfattande av syftet, individens förståelse och den upplevda 

kontrollen av kroppen (Pearce et al., 2014). Författarna har kommit fram till att hysterektomi 

är en kritisk händelse i en kvinnas liv då en förändring uppstår. Denna förändring kan 

förklaras i en transition. För att sjuksköterskans förutsägningar att främja patientens hälsa ska 

öka, behövs kunskap om transitionen. Detta för att bli medveten om att kvinnan kanske under 

en lägre tid lidit av svåra gynekologiska symtom och att efter operationen kommer kvinnan 

att behöva handskas med olika upplevelser. Med denna kunskap kan sjuksköterskan 

identifiera patientens behov, samt förklara processen för patienten och utforma en 

personcentrerad omvårdnad. Sjuksköterskan kan utgå från Antonovskys (2005) salutogena 

teori att faktorerna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet bidrar till känslan av 

sammanhang (KASAM) som i sin tur påverkar individens upplevda hälsa. För att patienten 

ska få begriplighet kan sjuksköterskan försöka att förklara om varför operationen gjordes, 

varför hon känner sig som hon gör, varför människor går igenom transitionen och hur denna 

process går till. På så sätt kan patienten uppleva meningen med hysterektomi och 

utmaningarna som kommer med transitionen. Denna kraft och energi som patienten lägger 

ner på att förstå sin situation främjar hennes känsla av meningsfullhet. Med dessa resurser 

samt sjuksköterskan och anhörigas stöd tillgängliga kan patienten få hanterbarhet att möta det 

krav som ställs på henne i transitionen och ha tilltro att det är under hennes kontroll. Att 

sjuksköterskan har KASAM i åtanken i samband med hennes bemötande främjar kvinnans 

förutsättningar under transitionen att uppnå livskvalitet och välbefinnande. 

Ett positivt och rationellt förhållningssätt förbättrar hälsan och förmågan att acceptera 

förändringen. Att ha vetskap om symtomen och på så vis kunna ta reda på hur de ska hanteras 

individuellt, gör det lättare att genomgå transitionen. Exempelvis rekommenderade en kvinna 

att lära sig hantera ett symtom i taget och på så vis se vad som fungerar bäst för individen 

(Pearce et al., 2014). Att i förväg få möta alla som är involverade i operation underlättar för 

kvinnorna att förbereda sig för operationen (Nykanen et al., 2011). 

Det framkommer i litteraturstudiens resultat att kvinnorna har gått vidare med sina liv vid 

sexmånaders postoperativt stadie, de upplevde sig som en ny person som var friare och 



 

 20 

friskare. Efter ett år hade de gått vidare med sina liv, hysterektomi hade blivit en 

livserfarenhet. Den psykiska hälsan hade förbättrats i jämförelse med hur den var innan 

operationen. Detta styrks av resultatet som framtagits i tre kvantitativa vetenskapliga artiklar 

(Lee, Wen, Lin & Lin, 2009) och (Yang, Chao, Chen och Yao, 2006).  

Stöd och information 

I litteraturstudiens resultat har det framkommit att stödet från närstående haft en stor 

betydelse under transitionen, speciellt från en livspartner (Nykanen et al., 2010; Williams & 

Clarks, 2000). 

För att minska och ta bort föreställningar angående hysterektomi önskar kvinnorna mer 

kunskap hos familjemedlemmarna gällande kvinnans hälsa och hur det reproduktiva organet 

samt hur sexualiteten påverkas av hysterektomi (Williams & Clarks, 2000). I studien gjord av 

Reis et al. (2008) framkommer det även att patienterna bär på många obesvarade frågor, de 

frågar sig själva tillexempelvis hur sexlivet kommer att fungera, hur den kirurgiska 

menopausen kommer att påverka kvinnan emotionellt. I en studie gjord av Lefevre et al. 

(2002) har kvinnorna rapporterat en önskan om mer information om den psykologiska 

aspekten. De ville ha mer psykologiskt stöd i form av utbildning och rådgivning, innan och 

efter operationen. 

Den information som ges till patienterna före och efter en hysterektomi har stor betydelse för 

patienten och leder till en förbättrad omvårdnad (Cheung, Callaghan & Chang, 2003). 

Författarna anser att en förståelse och medvetenhet om kvinnors upplevelser och situation 

efter en hysterektomi är en viktig aspekt för sjuksköterskan att bära på för att kunna ge en 

god individuell omvårdnad. Patienten behöver stöd vid beslutsfattandet, före och efter 

operationen och en ökad medvetenhet om vad kvinnor vanligtvis upplever i samma situation 

(Katz, 2003). Det har framkommit att det råder en brist gällande undervisning och rådgivning 

mellan sjuksköterska till patient angående sexualitet (Gamel, Davis, Hengeveld, 1993). Katz 

(2003) tar även upp i sin review studie att sjuksköterskor behöver lyssna mer på kvinnors 

problem gällande sexualiteten efter en hysterektomi. Jerpseth (2011) tar upp i samband med 

gynekologisk omvårdnad att ett missnöje finns hos patienterna gällande att personalens inte 

alltid pratar om sexuella problem.  Författarna anser att sjuksköterskan ska uppfylla det som 

står i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Det står att sjuksköterskan ska 

ha förmågan att undervisa och stödja patienter och närstående, i ett hälsofrämjande syfte 

(Socialstyrelsen, 2005).  

När livssituationen för en familjemedlem förändras påverkas hela familjen. Kan en person i 

familjen bidra med en positiv betingelse, kommer detta att påverka hela familjen på ett 

positivt sätt (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). I Hälso- sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763, 2a §) står det att Hälso- och sjukvård ska främja för goda kontakter mellan en 

patient och vårdpersonal. Litteraturstudiens resultat tar upp att sjuksköterskans närvaro och 

stöd till både patient, familj och vänner upplevdes som något positivt. Författarna menar med 

detta att sjuksköterskan ska vara medveten om att patientens tillstånd har en inverkan på 

familjens välbefinnande, sjuksköterskan måste även stötta familjen om hon ser att ett behov 

finns.  
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I studien gjord av Williams och Clarks (2000) framkom det att kvinnorna kunde använda sig 

av bönen som ett stöd. En delkomponent i KASAM är att en människa upplever att någon 

annan har inflytande över sitt liv, någon man kan förlita sig på, exempelvis Gud eller en 

ledare av något slag. När Antonovsky skapade begreppet KASAM mena han att det är en 

viktig friskfaktor (Antonovsky, 2005). Detta styrks i studien gjord av Williams och Clarks 

(2000). För att kunna hantera rädsla och oro över operationen använde sig de religiösa 

kvinnorna i studien av bönen. Vägledning och hjälp var något de sökte under hela 

transitionen.  

Slutsats 

Litteraturstudien ger en inblick i hur det emotionellt kan upplevas att genomgå en 

hysterektomi med ett visat resultat av varierande känslor. Dock är studien liten. Det behövs 

mer forskning gällande kvinnors emotionella upplevelser efter en genomgången 

hysterektomi. De känslor som har framkommit har delvis framkommit på grund av en 

bristande kunskap hos patienten och bristfälligt stöd inför och efter ingreppet.  

Författarna har ur resultatet kommit fram till att det finns ett behov av individanpassad 

omvårdnad, då de emotionella känslorna som kan framkomma är olika. Därför bör 

sjuksköterskan bli medveten om vilka emotionella känslor som kan förekomma och med den 

kunskapen kunna identifiera individens individuella uppleveler och vilka behov individen 

eftersöker. Alla människor är unika och har olika förutsättningar för att hantera en transition. 

Klinisk implikation 

Sjuksköterskan har en betydande roll då det är sjuksköterskan som huvudsakligen sköter 

omvårdnaden om patienten och träffar patienten dagligen. Det gör att sjuksköterskan får en 

nära kontakt till patient och anhöriga. Litteraturstudien berör endast vilka upplevelser som 

kan uppkomma efter en hysterektomi. Författarna tror att studien kan tillämpas på så sätt att 

den ger en ökad medvetenhet och förståelse hos vårdpersonalen. De får en inblick i hur 

kvinnorna kan uppleva borttagandet av sin livmoder samt ta nytta av att alla kvinnor 

upplevelser processen olika och förbereder för vilka känslor som kan förekomma efter en 

hysterektomi. Den ökade kunskapsnivån ger en utgångspunkt för sjuksköterskan att se hälsa 

som något mångdimensionellt och att möta kvinnan i hennes tredimensionella rörelse 

(Herberts & Eriksson, 1995). Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med hänsyn till 

individens specifika behov ger förutsättning för att individuellt anpassa vården för att det i sin 

tur ska öka möjligheten för individen att uppnå livskvalitet och välbefinnande.  

Förslag på fortsatt forskning 

Under studiens gång väcktes intresset kring könsorganet betydelse för individens identitet, 

samt hur kroppsliga förändringar påverkar självbilden. Det hade varit intressant att jämföra 

om ett kirurgiskt ingrepp på könsorganet påverkar självbilden på samma sätt hos en man som 

det gör hos en kvinna. För att på så sätt upptäcka om det finns några mönster i hur starkt 

kopplad identiteten är till könsorganet ur ett genusperspektiv.
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gjord av en benign orsak. 

 

Exklussionskriterier: Redogörs inte 

 

Urvalsförfarande: Snöbollsurval 

 

Slutlig studiegrupp: Fyrtiofyra 

kvinnor mellan 24 och 97år.  

 

Bortfall: Inga bortfall redogjordes.  

 

Datainsamlingametod: Datan har 

hämtats från en större studie, gjord av 

samma författare. Där syftet var att 

analysera förhållandet mellan 

gynekologisk kirurgi och 

könsidentitet.  

 

Analysmetod: Jämförande metod har 

använts för att utforska liknande 

incidenter i utveklingen av tematiska 

kategorier. 

Styrkor: Studiens 

resultat innehöll 

citat.  

 

Urvalsförfarandet är 

passande till 

studiens design. 

 

Svagheter: 

Exklussionskriterier 

redogörs inte. 

 

Livmodern är identifierad med förmågan att föda barn. 

Hysterektomin ansågs som en hjälp till befrielse från kraftiga 

och smärtsamma blödningar. Sorg och ilska upplevdes i 

samband med oophorektomi. Kvinnorna upplevde en lättnad 

över att behålla äggstockarna vid en hysterektomi, då de ansågs 

som en nödvändighet för att bevara kvinnligheten.  

 

Frihet från irritation och smärta var viktigare än den 

sentimentala kontakten med det kvinnliga inre underlivet. 

Utöver hälsoproblemen som lett till en hysterektomi, har 

bevarandet av äggstockarna ett syboliskt värde.  

En kvinna var glad över att hennes sexliv inte påverkades, då 

hon fortfarande kunde rubricera som tidigare.  

 

Vissa kvinnor upplevde fortfarande menstruationscykeln, fast 

utan blödningar.  

En kvinna sörjde över hennes förlust av ”kvinnliga delar” och 

hon menade att när en kvinna tar bort delar av det inre 

underlivet, är hon inte längre en kvinna.  

En kvinna upplevde att hon hade tagit ”död” på äggstockarna 

genom eget initiativ att ta bort dem. Hon upplevde i efterhand 

att hennes äggstockar värdefulla för hennes kvinnlighet. 



 

 

Bilaga 2 

Sid 5 (10) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Linenberger, H., & 

Cohen, S. (2004). 

 

From hysterectomy to 

historicity.  

 

Health Care For 

Women 

International, 25(4), 

349-357. 

 

USA 

 

Syftet med 

studien var 

att beskriva 

kvinnors 

erfarenheter 

av 

återhämtning

en efter en 

hyterektomi, 

som är 

genomförd 

med en 

annan orsak 

än cancer. 

Design och metod: En kvalitativ 

metod med en beskrivande design. 

 

Inklusionskriterier: Redogörs inte 

 

Exklussionskriterier: Redogörs inte  

 

Urvalsförfarande: Deltagarna 

rekryterades från två olika sjukhus för 

att säkerställa en blandning av 

studiedeltagare. 

 

Bortfall: 7 kvinnor föll bort under sista 

uppföljningen. 

 

Slutlig studiegrupp: Studiegruppen 

var 58st kvinnor mellan 23-70år med 

en medelålder på 42 år som genomgått 

en hysterektomi.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Datainsamlingen skedde över telefon 

vid fyra tillfällen: 1 vecka, 8 veckor, 6 

månader och 1 år efter hysterektomin, 

där studiedeltagarna intervjuades från 

en semistrukturerad intervjuguide.  

 

Analysmetod: Fenomenologisk analys.   

Styrkor 

En lämplig metod 

är vald för att 

svara på syftet.  

 

Studien gjordes 

av två författare 

som möjliggjorde 

en 

kommunikation 

och diskussion.  

 

Svagheter  

Inklussionskriteri

er och 

exklussionskriteri

er redogörs inte 

 

En vecka efter operationen gjorde de fysiska symtomen att 

kvinnorna tvekade på sitt beslut att ha genomgått en hysterektomi. 

Kvinnornas känslor var labila, de upplevde både bra och dåliga 

dagar. Även fast patienterna upplevde dåliga dagar kände 

majoriteten sig bättre än väntat.  

 

Efter åtta veckor mår kvinnorna bättre känslomässigt än tidigare. 

Oron över att den gjorda operationen var rätt beslut hade 

försvunnit. Kvinnorna var glada över att de hade genomgått en 

hysterektomi och rekommenderade andra till att genomgå samma 

operation om de hade indikationer till det. En kvinna beskrev en 

frihetskänsla som hon inte tidigare hade känt.  

Av 35st emotionella uttryck var endast 9st negativa. Trots de 

negativa uttrycken kände kvinnorna sig bättre än tidigare.   

 

Sex månader efter hysterektomin hade kvinnorna fått uppleva en 

bättre livskvalitet, de kände sig förnyade. Kvinnorna använde 

termer som: friare, friskare, bättre livskvalitet, känslan av att vara 

en ny människa, bättre självkänsla och känslan att vara en hel 

människa.  Den genomförda operationen var bra för dem.   

 

Ett år senare hade kvinnorna fått uppleva en ny mening med livet 

och hysterektomin hade blivit en del av livshistorian.  Kvinnorna 

beskrev sig själva som att vara mer medkännande, intresserade av 

andra och oberoende. Efter att ha hanterat beslutet och 

läkningsprocessen hade självkänslan och självförtroendet växt. 
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Sid 6 (10) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Markovic, M., 

Manderson, L., & 

Warren, N. (2007). 

 

Pragmatic Narratives of 

Hysterectomy Among 

Australian Women. 

 

Sex Roles, 58(7/8), 467-

476. 

doi:10.1007/s11199-

007-9361-7 

 

Australien 

 

Syftet var att undersöka 

hur australienska kvinnor 

i nutida samhällen 

begriper deras 

upplevelser av 

hysterektomi och 

förståelse av 

individualiteten efter 

denna operation 

Design och metod: Kvalitativ metod 

med en beskrivande design. 

 

Inklusionskriterier: Kvinnor som 

genomgått hysterektomi av icke 

maligna orsaker så som myom, 

endometrios och framfall. 

 

Exklusionskriterier: Redogörs ej  

 

Urvalsförfarande: Deltagarna 

anmälde sig själva att delta.  

 

Bortfall: Inga bortfall redogjordes. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 30 kvinnor i 

åldrarna 38 -78 år från storstäder och 

landsbygden i Australien 

 

Datainsamlingsmetod: Ostrukturerad 

intervjuteknik som varade i 60-80 min. 

 

Analys metod: Innehållsanalys  

Svagheter  

Exlusionskriterier och 

inklusionskriterier 

redogörs ej. Ingen 

slumpmässigt urval av 

deltagare 

 

Styrkor  

Tydligt beskriven 

analysmetod. Resultat 

tydligt beskrivet. Öppna 

frågor gav möjligheten 

att gå in på djupet av 

deras erfarenheter av 

hysterektomi 

 

 

Negativa upplevelser till hysterektomi 

 

Ambivalenta upplevelser till hysterektomi 

 

De fann operationen som en positiv inverkan 

för kvinnans upplevda hälsa.   

 

De positiva upplevelserna dominerade, vilket 

tyder på, att kvinnors egna upplevelser är 

olika och de olika upplevelserna är relevanta 

vid rådgivning till kvinnor om hysterektomi.  
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Sid 7 (10) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Nykanen, K., 

Suominen, T., & 

Nikkonen, M. 

(2011).  

Representations of 

hysterectomy as a 

transition process in 

Finnish women's and 

health magazines.  

Scandinavian 

Journal Of Caring 

Sciences, 25(3), 608-

616. 

doi:10.1111/j.1471-

6712.2010.00861.x 

Finland 

Syftet med 

studien var att 

beskriva hur 

hysterektomi 

processen är 

framställd i 

finska kvinno- 

och 

hälsotidningar.  

Design och metod: En kvalitativ metod med en deskriptiv 

design.  

 

Inklusionskriterier: Kvinno- och hälso tidningar 

publicerade under en 10 års period från januari år 1993 till 

december år 2003.  

 

Exklusionskriterier: Redogörs inte. 

 

Urvalsförfarande: Urvalet av artiklarna grundades i det 

mest lästa tidningar av kvinnor i Finland. Tidningarna som 

inkluderades var valda av författaren. Alla artiklar som 

inkluderades skulle innehålla ordet hysterectomy. 

 

Bortfall: Inga bortfall redogjordes. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 42 stycken tidningsartiklar från 6 

olika förlag analyserades. 10 intervjuer med finska kvinnor. 

 

Datainsamlingsmetod: Data samlades in från de mest lästa 

kvinno – och hälsotidningar i Finland under en 10 års 

period.  

 

Analys metod: Innehållsanalys. 

Styrkor: 

Datainsamling

smetod och 

analys metod 

är tydligt 

beskriven 

samt en 

triangulering 

har gjorts. 

Citat finns 

även i studiens 

resultat del.  

Svagheter: 

Bias kan 

finnas på 

grund av 

journalistens 

val av frågor 

och hur dem 

formulerades.  

För kvinnorna symboliserade livmodern fertilitet 

och liv. Några kvinnor var oroliga över att förlora 

sin kvinnlighet och sex appeal. 

Kroppsuppfattningen kunde förändrades på grund 

av den upplevda förlusten av att inte vara fertil 

längre.  

Sexualiteten påverkades av hur kvinnorna såg på 

sig själva. Det fanns kvinnorna som kunde känna 

sig friare att njuta av sex eftersom de inte längre 

behövde oroa sig för preventivmedel och det fanns 

kvinnor som fick mindre sexlust på grund av den 

förändrade självbilden. 

Kvinnornas livskalitet förbättrades och en känsla 

av lättnad upplevdes när deras tidigare 

gynekologiska besvär upphörde. Många kvinnor 

hade haft sina symtom i många år och det hade 

begränsad deras liv, framför allt hade sociala livet 

begränsats.  

Anhörigas empati och solidaritet värdesattes högt 

av kvinnorna, speciellt stödet de fick av sina 

livspartner. 
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Pearce, G., Thøgersen-

Ntoumani, C., Duda, 

J., & McKenna, J. 

(2014).  

 

Changing Bodies: 

Experiences of Women 

Who Have Undergone 

a Surgically Induced 

Menopause. 

 

Qualitative Health 

Research, 24(6), 738-

748.  

 

England 

Syftet var att 

utforska dem 

levda 

erfarenheter

na av 

kvinnor som 

hade 

genomgått 

en kirurgisk 

menopaus, 

som ett 

resultat från 

en 

hysterektomi 

med tvåsidig 

oophorekto

mi.  

 

Design och metod: En kvalitativ metod med en 

beskrivande design. 

 

Inklussionskriterier: Deltagarna skulle ha 

genomgått en kirurgisk menopaus på grund av ett 

medicinskt tillstånd och hade varit pre-menopausala 

före operationen.  

 

Exklussionskriterier: Redogörs inte 

 

Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades genom 

annonsering i samhällen tvärs över England på 

plattser som: bensinstationer, affärer, högskolor, 

teatrar, allmänna hus, samhälls- och ritidscentrum.  

 

Bortfall: Inga bortfall redogjordes. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 7 st kvinnor i åldern 

mellan 36-54år rekryterades. 

 

Datainsamlingsmetod: Studien samlade data 

genom face-to-face fokusgruppsintervjuer. 

Intervjuerna gjorde via MSN.  Semistrukturerade 

intervjuer användes till datainsamlingen. 

 

Analysmetod: Använde sig av en 

tolkningsfenomenologisk analys (IPA). 

Styrkor: 

Frågorna i 

intervjun var 

öppna, det gjorde 

att forskaren inte 

kunde påverka 

deltagarens 

berättelse.  

 

För att öka 

tillförlitligheten 

analyserades 

resultatet av fyra 

forskare med 

olika bakgrund 

genom 

triangulering.  

 

Datainsamlingen 

gjordes inte av 

författarna själv.  

 

Svagheter: 

Exklussionkriter-

ier redogörs inte   

En vecka efter operationen gjorde de fysiska symtomen 

att kvinnorna tvekade på sitt beslut att ha genomgått en 

hysterektomi. Även fast patienterna upplevde dåliga 

dagar kände majoriteten sig bättre än väntat.  

 

Efter åtta veckor mår kvinnorna bättre känslomässigt 

än tidigare. Oron över att den gjorda operationen var 

rätt beslut hade försvunnit. En kvinna beskrev en 

frihetskänsla som hon inte tidigare hade känt.  

Av 35st emotionella uttryck var endast 9st negativa. 

Trots de negativa uttrycken kände kvinnorna sig bättre 

än tidigare.   

 

Sex månader efter hysterektomin hade kvinnorna fått 

uppleva en bättre livskvalitet, de kände sig förnyade. 

Kvinnorna använde termer som: friare, friskare, bättre 

livskvalitet, känslan av att vara en ny människa, bättre 

självkänsla och känslan att vara en hel människa.  

 

Ett år senare hade kvinnorna fått uppleva en ny mening 

med livet och hysterektomin hade blivit en del av 

livshistorian.  Kvinnorna beskrev sig själva som att 

vara mer medkännande, intresserade av andra och 

oberoende. Efter att ha hanterat beslutet och 

läkningsprocessen hade självkänslan och 

självförtroendet växt. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Reis, N., Engin, R., Ingec, 

M., & Bag, B. (2008).  

 

A qualitative study: beliefs 

and attitudes of women 

undergoing abdominal 

hysterectomy in Turkey. 

  

International Journal Of 

Gynecological Cancer: 

Official Journal Of The 

International 

Gynecological Cancer 

Society, 18(5), 921-928. 

 

Turkiet 

Syftet var att 

beskriva tron 

och attityden 

av kvinnor 

som går 

igenom en 

abdominal 

hysterektomi. 

 

 

Design och metod: Kvalitativ metod 

baserad på grounded theory. 

 

Inklussionskriterier: Redogörs inte 

 

Exklussionskriterier: Redogör inte 

 

Urvalsförfarande: Deltagarna 

rekryterades från en gynekologisk 

klinik. 

 

Bortfall: Inget bortfall redogjordes. 

 

Slutlig studiegrupp: Deltagarna var 

31 st kvinnor mellan 31-57 år, med 

en medelålder på 46år. Kvinnorna 

hade genomgått en abdominal 

hysterektomi.  

 

Datainsamlingsmetod: Data 

samlades in via face-to-face djup 

intervjuer tre dagar efter 

hysterektomin.  

 

Analysmetod: Data analyserades 

enligt Grounded theory för att 

teoretisera. 

Styrkor: 

Datamättnad 

uppnåddes. 

 

Resultatdelen 

innehöll citat 

som tydliggör 

vad deltagarna 

har sagt. 

 

Svagheter: 

Inklussionskrite

rier, 

exklussionskrite

rier och 

redogörs inte.  

 

Fem teman togs fram som ett resultat av föreställningar och attityder om 

hysterektomi:  

 

Föreställningar och attityder om möjligheten att föda barn: mer än 

hälften av deltagarna tyckte det var sorgligt att inte kunna föda barn men 

att det var viktigare att bli frisk. De andra kände sig som en tom säck 

eller som en man.  

 

Kvinnans bild av mannens föreställningar och attityder: kvinnorna var 

rädda att operationen skulle påverka deras möjlighet att tillfredsställa 

mannen. Rädslan att bli lämnad fanns bland några.  

 

Föreställningar och attityder om vikten av det sexuella livet i 

äktenskapet: oro fanns för smärta, och obehag av stygnens placering. 

Kvinnorna trodde att deras sexliv skulle påverkas negativt av 

operationen och på så vis påverka relationen till mannen.  

 

Förställningar och attityder om klimakteriet: kvinnorna trodde att de från 

och med nu skulle vara mer oroliga, arga och lida av värmevallningar. 

Rädslan för att kroppen kulle drabbas negativt av att inte renas genom 

regelbundna blödningar fanns och även glädjen över att de oregelbundna 

blödningarna skulle upphöra.  Kvinnor som var troende muslimer var 

glada över att de regelbundet kunde utföra religiösa aktiviteter. 

 

Föreställningar och attityder från släktingar, grannar, vänner etc.: 

kvinnorna fick höra negativa föreställningar och attityder  från 

utomstående.   
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Williams, R. D., & 

Clark, A. J. (2000).  

 

A Qualitative Study 

of Women's 

Hysterectomy 

Experience. 

 

Journal Of Women's 

Health & Gender-

Based Medicine, 9(1), 

15-25. 

doi:10.1089/1524609

00318731 

 

USA 

 

Syftet med 

studien var att 

beskriva de 

uppfattningar 

som kvinnor 

har av att 

genomgå en 

hysterektomi, 

ooforektomi 

och kirurgisk 

menopaus.  

Design och metod: Kvalitativ metod med deskriptiv 

design. 

 

Inklussionskriterier: Ålder på deltagare mellan 30-76år.  

Deltagarna skulle ha genomgått en hysterektomi med en 

benign orsak inom de senaste tre åren.  

  

Exklussionskriterier: Redogörs inte. 

 

Urvalsförfarande: Studiedeltagarna rekryterades genom 

annonseringar i campustidningar, lokala gynekologiska 

kliniker, bostadsområden och arbetsplattser.  

 

Bortfall: Inget bortfall redogjordes. 

 

Slutlig studiegrupp: 38st kvinnor, mellan 30-76år och en 

medelålder på 48 år rekryterades.  

 

Datainsamlingametod: Data insamlades genom 

fokusgruppsintervjuer och enstaka individuella intervjuer 

 

Analysmetod: Data analyserades genom Miles and 

Hubermans tillvägagångssätt. Intervjuerna bandades, 

transkiberades, kodades och mönster identifierades som 

sedan kategoriserades.    

Styrkor: Två 

forskande 

sjuksköterskor som 

var oberoende av 

studien fick koda 

och jämföra svaren 

för att öka 

tillförlitligheten.  

 

Svagheter: 

Exklussionskriterier 

redogörs inte 

 

Biofysiska, andliga, psykologiska och 

sociologiska domäner var viktiga i 

beslutsprocessen om hysterektomin. De fysiska 

symtomen var många och besvärliga som 

skapade psykiska problem. Kraftiga blödningar 

innan operationen skapade irritation, svåra 

humörsvängningar, nervositet och depression.  

Känslor som var relaterade till beslutsprocessen 

var en lättnad över att ha fattat ett beslut om 

operation och även rädslan över att ha fattat fel 

beslut. En rädsla för att dö av operationen fanns 

och tankar cirkulerade kring vem som skulle 

sköta omvårdnaden om barnen om kvinnan dog.  

 

Andliga domänen handlade om att söka stöd och 

hjälp till sitt val av beslut via bön. Bönen hjälpte 

kvinnorna att övervinna känslor som rädsla.  

 

Positiva uppleveser efter operationen var att 

kvinnorna kände frihet från olika orosproblem 

som fanns innan operationen t.ex. rädslan för att 

få cancer, svåra symtom och att bli gravid.   

 

För att kvinnan ska känna ett ökat stöd från sin 

man önskas mer kunskap hos mannen om 

kvinnors hälsa och hysterektomi.   



 

 

 


