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Sammanfattning 

Bakgrund: Livmodern är en del av den kvinnliga reproduktionen och en hysterektomi 

innebär att delar av eller hela livmodern avlägsnas via kirurgi.  I Sverige genomförs 8 000 

hysterektomier per år, vilket innebär att ungefär var tionde kvinna kommer att genomgå 

operationen. För att omvårdnaden av de hysterektomerade kvinnorna ska bli så bra som 

möjligt behöver sjuksköterskan en insikt om hur den upplevda hälsan kan påverkas efter en 

hysterektomi.  

 

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att ha genomgått en hysterektomi.  

 

Metod: Litteraturstudie med systematisk sökning och med deskriptiv design. Sökning 

genomfördes i databaserna CINAHL, Medline samt PsycINFO.  Åtta artiklar inkluderades i 

studien efter en kvalitetsgranskning och bearbetades med innehållsanalys.  

 

Resultat: Hysterektomin kunde ge upphov till känslor av frihet, lättnad och ökad kvinnlighet 

när de fysiska besvären, såsom smärta och kraftiga blödningar försvann. Att förlora 

reproduktionsförmågan kunde innebära känslor av sorg, tvivel och minskad kvinnlighet för 

kvinnor i fertil åder. En akut hysterektomi i samband med svåra förlossningsblödningar 

upplevdes som traumatiskt och de känslomässiga reaktionerna fördröjdes. Ordet hysterektomi 

kunde innebära en känslomässig laddning och kvinnor kunde därför välja att hemlighålla 

operationen för sina närstående, av rädsla för att bli ensamma och övergivna.  

 

Slutsats: En hysterektomi är en unik upplevelse för varje kvinna som genomgår den. En 

utgångspunkt för en god omvårdnad är att sjuksköterskan har insikt och förståelse om hur en 

hysterektomi kan upplevas.  Då kan kvinnan få stöd, information och bekräftelse i sin 

vårdsituation och därmed skapas förutsättningar för att stärka personens hälsa och 

välbefinnande.  

 

 

Nyckelord: Akut hysterektomi, Hysterektomi, Kvinnlighet, Upplevelser 
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1. Bakgrund 
1.1 Inledning 

En hysterektomi är en operation som innebär att delar av eller hela livmodern avlägsnas. I 

Sverige utförs varje år i genomsnitt 8 000 hysterektomier, vilket innebär att ungefär var tionde 

kvinna kommer att genomgå operationen någon gång under livet. Största delen av 

operationerna, cirka 5 000, utförs på en benign (ofarlig) indikation, såsom 

blödningsstörningar orsakade av till exempel muskelknutor i livmodern (Socialstyrelsen & 

Sveriges kommuner och landsting, 2012). När inga andra behandlingar har hjälpt, till exempel 

farmakologiska, kan en hysterektomi övervägas, om kvinnan inte har någon önskan om fler 

barn (Jerpseth, 2011).  

 

Sjuksköterskor kan möta hysterektomerade kvinnor på andra avdelningar än just 

gynekologiska, och det är därför viktigt att ha en insikt om hur en hysterektomi eventuellt kan 

påverka en kvinnas upplevda hälsa.  

 

1.2 Historia 

Aristoteles beskrev livmodern som ”the seat of womanhood” och den ansågs vara ett 

oumbärligt organ som förkroppsligande kvinnligheten.  Under antiken utvecklades metoder 

för att behandla livmoderframfall, den första dokumenterade indikationen för en 

hysterektomi. En metod för att få livmodern på plats var att spänna fast kvinnan vid en träram 

och vända henne upp och ned, för att sedan skaka ramen (McDonald, 2000). På 1800-talet 

utvecklades operationstekniken vad gäller hysterektomier, operationen skedde vaginalt. 

Ingreppet utfördes utan bedövning och kunskaper kring hygien eller renlighet var ringa. 

Mortaliteten var cirka 70 procent. Indikationer för operationen var diffusa, som hysteri eller 

menstruell melankoli (nedstämdhet i samband med menstruationer) (Gunnarsson & Bryman, 

2004). 

 

1.3 Livmodern 

Livmodern är ett päronformat organ beläget i det lilla bäckenet och är en del i den kvinnliga 

reproduktionen (Sand, 2007). Under menstruationscykeln byggs livmoderns slemhinna 

(endometriet) upp inför en eventuell befruktning under ägglossningen. Om kvinnans ägg ej 

befruktas, stöts endometriet ut genom en så kallad menstruationsblödning, för att därefter 

byggas upp igen inför nästa ägglossning (Borgfeldt, 2010). Om kvinnans ägg har blivit 

befruktat av en spermie vandrar det ner från äggstockarna till endometriet. Livmoderns 

uppgift är att skydda och ge fostret näring samt hjälpa till att driva ut fostret under 

förlossningen (Sand, 2007).   

 

1.4 Hysterektomi 

Det finns olika typer av hysterektomi; total (livmoderkroppen och livmodertappen tas bort), 

supravaginal eller subtotal (livmoderkroppen tas bort men livmodertappen finns kvar). En 

hysterektomi kan göras antingen via buken, laparoskopi (titthålsoperation) eller genom 

vagina. Hysterektomin innebär att hormonproduktionen finns kvar (äggstockarna producerar 

könshormonerna), men att menstruationen uteblir och kvinnan är inte längre fertil (Borgfeldt, 

2010). Operationen via vagina ger en snabbare återhämtning med en mindre risk för infektion 

och postoperativ smärta (Nieboer et al., 2009). Bakomliggande faktorer till en hysterektomi 

kan vara anatomiska (livmoderframfall), funktionella (blödningsstörningar), infektiösa 

(livmoderinflammation), akuta (i samband med förlossning) eller tumörer. En akut 

hysterektomi kan bli aktuell om det under eller efter en förlossning uppstår en okontrollerad 

blödning. Blödningen kan orsakas av att livmodern brister eller att moderkakan ligger för 

förlossningskanalen, tillstånden är livshotande (McDonald, 2000). 
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1.5 Hälsobegreppet inom omvårdnad 

Begreppet hälsa har sitt ursprung i det engelska ordet ”hoelth” som innebär ett tillstånd av att 

vara hel och frisk. Det kan ha olika innebörd beroende på filosofiska perspektiv och teorier 

(Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). Inom det humanistiska perspektivet och 

omvårdnadsvetenskapen ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom, utgångspunkten är 

personens upplevelse av att må bra och ha välbefinnande (Flesner, 2010a). Hälsa har olika 

dimensioner och är inte något som är konstant.  Det står i relation till individens individuella 

och totala livssituation, vilket även innebär att innebörden av hälsa är olika för olika 

människor (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa påverkas av de hälsoval som individen aktivt 

och medvetet gör, där attityder, känslor, prestationer och handlande är olika uttryck för en 

individs hälsa (Wärnå-Furu, 2012).  

 

Sjuksköterskans arbete grundas utifrån hälsoperspektivet. År 1860 beskrev Florence 

Nightingale att sjuksköterskans främsta uppgift är att främja hälsa och återbringa hälsa vid 

sjukdomstillstånd (Jakobsson & Lützén, 2009). De fyra grundläggande ansvarsområdena för 

sjuksköterskan är att lindra lidande, främja hälsa, återställa hälsa och förebygga sjukdom. 

Utifrån International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor kan utläsas att 

sjuksköterskor ska genomföra omvårdnad med hänsyn till människors värderingar, 

trosuppfattningar och vanor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Vårdens syfte är att ge individen det stöd eller hjälp som han eller hon behöver för att uppleva 

hälsa och lindra personens lindande (Wiklund Gustin, 2003). Vårdtagaren är den som är 

expert på sin egen upplevelse av sjukdom, sin egen livssituation, sina egna värderingar och 

prioriteringar (Florin, 2009). En omvårdnad som främjar individens hälsa har utgångspunkt i 

den enskilde individens livstolkning, som återspeglas i hur personen känner, tänker och 

handlar. Omvårdnaden ska utgå från den enskilde individen för att kunna främja 

välbefinnande och hälsa. En utgångspunkt för det är en god kommunikation mellan vårdtagare 

och vårdgivare. Det innebär att sjuksköterskan aktivt lyssnar och sätter sig in i personens 

upplevelse, vilket ger en förutsättning för att personen kan känna sig trygg att berätta om sin 

situation (Ternestedt & Norberg, 2009).  

 

För att stärka en persons förmåga att hantera svåra situationer, till exempel vid sjukdom, kan 

sjukvårdspersonal använda sig av coaching och empowerment. Det innebär att hjälpa 

individen att identifiera och se sina egna resurser, förmågor och styrkor. Om personen 

motiveras att utnyttja sina resurser på bästa sätt kan känslan av hälsa och välbefinnande 

stärkas (Elgán & Fridlund, 2009). Sjuksköterskan ska skapa förutsättningar för att stärka 

personens inneboende kraft och delaktighet i vården, till exempel genom ett ömsesidigt 

kunskaps- och informationsutbyte. Då får individen möjlighet att berätta vad delaktighet 

innebär för just honom eller henne (Eldh, 2009). 

 

1.6 Problemformulering 

Livmodern kan ses som en symbol för femininitet, sexualitet, styrka, ungdomlighet, 

barnabärande och den kvinnliga livscykeln (Flory, Bissonnette & Binik, 2005). Enligt 

Jerpseth (2011) kan gynekologiska problem vara nära sammankopplat med känslor av 

förlägenhet och skam. Dessutom är området intimt och relaterat till sexualiteten, det kan göra 

att kvinnor kan känna sig utsatta och sårbara. Omvårdnadens mål är att främja individens 

välbefinnande och hälsa, förebygga ohälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). För att sjuksköterskor ska kunna arbeta utifrån omvårdnadens mål och kunna sätta sig 

in i individens uppleda situation behövs en djupare insikt om kvinnors upplevelser efter en 

hysterektomi.    
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2. Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att ha genomgått en hysterektomi. 

 

3. Metod 

3.1 Design 

Litteraturstudie med systematisk sökning och med deskriptiv design (Forsberg & Wengström, 

2008). 

 

3.2 Sökstrategi 

Sökning genomfördes i databaserna CINAHL, Medline samt PsycINFO som är inriktade på 

omvårdnadsforskning, medicin samt psykologisk forskning (Forsberg & Wengström, 2008). 

För att få fram engelska motsvarigheter till upplevelse (sense of coherence), känslor 

(emotions) och hysterektomi (hysterectomy) tillämpades MeSH ämnesord. När ”Sense of 

Coherence” expanderades som sökord i MeSH kom ”Self Concept” upp som underrubrik, så 

ordet inkluderades. En sökning i CINAHL Headings, Medline MeSH 2014 och PsycINFO 

Thesaurus gav ämnesord för respektive databas.   

 

I CINAHL Headings var ämnesorden ”Emotions”, ”Self Concept”, ”Hysterectomy” och 

”Hysterectomy, Vaginal”. ”Sense of Coherence” fanns ej som sökord och ersattes då med 

ämnesordet ”Life Experiences”, efter en sökning på ordet erfarenhet (experience). 

 

I Medline MeSH 2014 blev ämnesorden ”Sense of Coherence”, ”Emotions”, ”Hysterectomy”, 

”Hysterectomy, Vaginal” och ”Self Concept”. En sökning på experience gav ämnesordet 

”Life Change Events”. 

 

I PsycINFO Thesaurus blev ämnesorden ”Sense of Coherence”, ”Emotions”, ”Self Concept” 

och ”Hysterectomy”. Ordet experience blev ”Life Experience” samt ”Experiences (Events)”. 

 

Sökbegränsningar vid en första sökning var att artiklarna inte fick vara äldre än från 2004, för 

att få aktuell forskning. Då begränsningarna inte gav så många sökträffar, ändrades 

årtalsbegränsningen till år 2000, utifrån resonemanget att kvinnors upplevelser efter en 

hysterektomi inte bör ha förändrats av de fyra åren. Ytterligare sökbegränsningar var engelskt 

språk samt vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed). Vid sökandet av artiklar 

kombinerades sökorden tillsammans med booleska sökoperatorerna AND och OR, se 

sökmatris (bilaga 1). 

 

3.3 Urval 

Inklusionskriterierna var kvinnors, oavsett ålder, upplevelser efter en hysterektomi, såväl 

planerad som akut. Enligt Forsberg och Wengström (2008) så sker urval av artiklar genom att 

läsa relevanta titlar och abstracts. Därefter sker en noggrann läsning av artiklarna i helhet och 

en kvalitetsgranskning av de relevanta studierna genomförs. Totalt framkom 49 artiklar i de 

tre databaserna. Från det första urvalet sållades alla dubbletter bort genom att jämföra 

utskrifter från de tre databaserna. Artiklar vars titel inte motsvarade studiens syfte 

exkluderades. Skäl till att artiklarna exkluderades var att de antingen fokuserade på olika 

operationstekniker eller enbart fokuserade på den sexuella aspekten samt könsbyte. 

 

Från det andra urvalet lästes 32 artiklars sammanfattning (abstract). De artiklar som 

exkluderades handlade om den anhöriges perspektiv, fokuserade på cancer, hur personal 

intervjuar patienter om känsliga ämnen, patientutbildning samt hur sjukvården kan skapa 

riktlinjer för omhändertagande.  
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Från det tredje urvalet lästes tolv artiklar i fulltext. Fyra artiklar exkluderades då de inte 

motsvarade studiens syfte, de handlade om moderns anknytning till barnet, upplevelser av 

cancer samt hur kvantitativa variabler såsom ålder och utbildning påverkade självbilden. Från 

det fjärde urvalet värderades de åtta återstående artiklarnas kvalitet och ingen exkluderades. 

 

3.4 Värdering 

Värdering av studiernas kvalitet utgick från granskningsprotokoll publicerade i 

Evidensbaserad omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Studiernas 

problemformulering, kontext, etiska resonemang, urvalsförfarandet, datainsamling, analys och 

resultatredovisning granskades. Författarna värderade och poängsatte varje studie individuellt, 

totalsumman räknades ihop och ett medelvärde räknades ut. Medelvärdet räknades om till 

procent av totalsumman. Studierna graderades utifrån en tregradig skala, under 60 procent 

innebar låg kvalitet, mellan 61-80 procent motsvarde medelhög kvalitet och över 81 procent 

innebar hög kvalitet. Totalt inkluderades åtta artiklar för vidare värdering; fyra artiklar från 

CINAHL, tre artiklar från Medline samt en artikel från PsycINFO. 

 

Den sammanlagda värderingen resulterade i att fyra av artiklarna bedömdes ha en medelhög 

kvalitet och fyra av artiklarna hade hög kvalitet. Alla artiklarna inkluderades i studien (bilaga 

2). 

 

3.5 Analys och bearbetning 

Artiklarna har analyserats med innehållsanalys (Forsberg & Wengstöms, 2008). För att få en 

känsla av helheten lästes artiklarnas resultat upprepade gånger. Meningsbärande enheter lyftes 

ut, översattes till svenska och kondenserades till korta meningar med bibehållet innehåll. De 

kondenserade enheterna omvandlades därefter till koder, med textens helhet i åtanke. Koderna 

jämfördes sedan baserat på likheter och skillnader. Därefter sorterades koderna in i 

subkategorier. Kategorier kring kvinnors upplevelser efter en hysterektomi formulerades och 

konsensus mellan författarna uppnåddes. För exempel på analysprocess, se tabell 2. 

 
Tabell 2. Exempel på analysprocessen    

Meningsbärande enhet Kod Subkategori Kategori 

När du gör en hysterektomi är du inte längre den 

kvinna du brukade vara. 

Inte längre 

samma 

kvinna 

Förändrad 

kvinnlighet 

Känna sig 

kvinnlig 

De flesta kvinnor beskrev en bedövande känsla efter 

att ha fått reda på hysterektomin, vilket fördröjde de 

känslomässiga reaktionerna, såsom ledsamhet, skuld 

och ilska 

Fördröjd 

känslomässig 

reaktion 

Försonas med 

en ny realitet 

Bearbeta och 

leva med en 

ny realitet 

Jag berättade inte allt för honom, jag ordnade så att 

min operation skulle ske på annan ort, jag var rädd 

för att folk skulle få veta, det är jag fortfarande. 

Rädsla för att 

berätta 

Hemlighålla 

hysterektomin 

från 

närstående 

Hemlighålla 

hysterektomin 

från 

närstående 

 

3.6 Etik 

I enlighet med Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska 

all forskning på människor bedrivas med utgångspunkt i att människors välfärd går före 

samhällets och vetenskapens behov. Forskning får inte utsätta deltagarna för risk vad gäller 

deras säkerhet och personliga integritet. Deltagarna i studien ska inte orsakas någon skada 

eller några men och inför varje studie ska forskaren söka etiskt tillstånd hos en etisk kommitté 

(Forsberg & Wengström, 2008). Ur en etisk synpunkt så kan en kvalitativ metod och 
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intervjuer innebära en maktposition för forskaren och känsliga ämnen kan vara svåra för 

deltagaren att hantera, vilket kräver ett etiskt kunnande och känslighet hos forskaren 

(Kjellström, 2012). I samtliga artiklar utom en beskrevs de etiska övervägandena, i form av 

informerat samtycke och anonymitet för deltagarna. I sex av artiklarna framkom det tydligt att 

studierna var godkända av en etisk kommitté. För den artikel som inte informerade om etiska 

överväganden kontrollerades tidskriftens hemsida, för att få fram information gällande deras 

krav på de vetenskapliga artiklarna och etiskt godkännande. Det framkom att de endast 

publicerar material från studier som godkänts av en etisk kommitté.  

 

Författarna har inkluderat alla resultat som har varit relevanta för litteraturstudien. Inga 

resultat har förvrängts eller ändrats. 

 

4. Resultat 
De kategorier som framkom efter innehållsanalysen av de åtta studierna var; Känna sig 

kvinnlig, Känna frihet och lättnad, Uppleva postoperativ smärta och återhämta sig fysiskt, 

Bearbeta och leva med en ny realitet, Hemlighålla hysterektomin från närstående, Uppleva 

sexualitet efter en hysterektomi och Vara i behov av stöd och information från vårdpersonal. I 

tabell 3 visas en översikt över kategorier, subkategorier samt förekomst i respektive artikel. 

 

 

4.1 Känna sig kvinnlig 

4.1.1 Förändrad kvinnlighet 

Känslan av kvinnlighet kunde påverkas av den förlorade fertiliteten och känslan av att inte 

längre vara samma kvinna. Kvinnor upplevde att en del av dem var borta, både fysiskt och 

psykiskt, kontrollen över kroppen hade gått förlorad. Innebörden av vad som ansågs vara 

kvinnlighet hade förändrats för deltagarna, de kvinnor som hade barn men som hade önskan 

om fler, sökte tröst i identiteten som mamma. De kvinnor som inte hade några barn försökte 

Tabell 3. Översikt över kategorier, subkategorier samt förekomst i respektive artikel 
        

Siffrorna motsvarar artiklarnas ordning i referenslistan. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Känna sig kvinnlig 
        

Förändrad kvinnlighet ●      ● ● 

Oförändrad eller förstärkt kvinnlighet 
      ● ● 

Känna frihet och lättnad ● ●  ●  ● ● ● 

Känna postoperativ smärta och att återhämta sig fysiskt 
        

Postoperativ smärta 
 ●  ●  ●   

Fysisk återhämtning ● ●  ●  ●   

Bearbeta och leva med en ny realitet 
        

Emotionell återhämtning 
 ●    ●   

Tvivel och sorg 
 ●    ● ● ● 

Försonas med en ny realitet   ●  ●    

Hemlighålla hysterektomin från närstående ●       ● 

Uppleva sexualitet efter en hysterektomi 
        

Försämrad sexualitet ● ●       

Oförändrad eller förbättrad sexualitet ● ●      ● 

Vara i behov av stöd och information från vårdpersonal     ●    
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finna andra identiteter än mammarollen. Dock var viljan att leva ett hälsosamt liv starkare än 

känslan av förlorad kvinnlighet (Augustus, 2002; Markovic, Manderson & Warren, 2007; 

Martins, Pinto, Soares, Muniz, Pickersgill & Antoniolli, 2013). 

 

4.1.2 Oförändrad eller förstärkt kvinnlighet 

De kvinnor som var mödrar ansåg att hysterektomin innebar att ta bort ett organ som hade 

fyllt sin funktion. Livmodern skulle ha saknats om kvinnorna hade haft en önskan om fler 

barn. Hysterektomin påverkade inte tankarna kring kvinnlig identitet, operationen sågs som 

naturlig och fördelaktig. En förstärkt känsla av kvinnlighet uppstod när de fysiska besvären 

försvann (Markovic et al., 2007; Martins et al., 2013). 

  

Kvinnor kunde uppleva att samhällsbilden av kvinnlighet var förknippad med moderskap. 

Samtidigt uttryckte de att deras egen känsla av kvinnlighet inte hade försämrats av att de inte 

längre kunde få barn (Markovic et al., 2007).  

 

4.2 Känna frihet och lättnad 

Deltagarna såg det som en lättnad att slippa smärta, rikliga blödningar, premenstruella besvär 

(såsom svullnad, huvudvärk och ömhet), att inte behöva tänka på preventivmedel och 

graviditet. Operationen innebar en frihet från gynekologiska kontroller och cellprovstagningar 

samt utgifter för sanitetsskydd. Det kroppsliga lidandet försvann och kvinnorna återfick 

kontroll över sina liv. Kvinnorna kunde lita på sina kroppar i sociala sammanhang och slippa 

oron för en eventuell genomblödning. De kände sig nu fria att kunna klä sig som de ville. Det 

framkom att de uppskattade en förbättrad hälsa och det var skönt att slippa menstruera 

(Augustus, 2002; Cabness, 2010; Linenberger & Cohen, 2004; Markovic et al., 2007; Martins 

et al., 2013).   

  

Kvinnorna kunde uttrycka att de var nöjda med sitt beslut att göra en hysterektomi, 

operationen blev en del av deras livserfarenhet och de hade nu ett nytt syfte i livet 

(Linenberger & Cohen, 2004). I Flemings (2003) studie uttrycktes en lättnad över att 

hysterektomin gjordes av en anledning, då det fanns en bakomliggande sjukdomsorsak. 

Upplevelsen av hysterektomin var positiv. 

 

4.3 Känna postoperativ smärta och att återhämta sig fysiskt 

4.3.1 Postoperativ smärta 

En vecka efter hysterektomin upplevde kvinnorna smärtor men kunde ändå uppleva att de 

mådde fysiskt bra. Deltagare kunde uttrycka att de åtta veckor efter operationen fortfarande 

upplevde ömhet och trötthet (Linenberger & Cohen, 2004). Upplevelserna av smärta varierade 

efter operationen i Cabness (2010) studie, smärtan beskrevs som allt ifrån minimal till 

outhärdlig. I Flemings (2003) studie uttrycktes att smärtan var lindrigare än förväntat. 

 

4.3.2 Fysisk återhämtning 

Kvinnor beskrev att de hade bra och dåliga dagar, en vecka efter operationen var de främst 

oroliga över den fysiska återhämtningen. De fysiska restriktionerna postoperativt, såsom 

begränsningar av aktivitetsnivå, kunde upplevas som jobbiga (Linenberger & Cohen, 2004). 

Den fysiska hälsan förbättrades av operationen, kvinnorna fick mer energi och uthållighet.  De 

blev mer utåtriktade, aktiva, sociala och kunde känna sig mer attraktiva. Kontakt med vänner 

och familj utökades efter hysterektomin (Augustus, 2002; Cabness, 2010; Fleming, 2003; 

Linenberger & Cohen, 2004). 
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4.4  Bearbeta och leva med en ny realitet 

4.4.1 Emotionell återhämtning 

Innan hysterektomin beskrev deltagarna att de var irriterade, deprimerade och hade 

humörsvängningar. Efter operationen kunde humöret stabiliseras och kvinnorna kände sig då 

mer avslappnade, lugna, glada (Cabness, 2010; Linenberger & Cohen, 2004). I Linenberger & 

Cohens (2004) studie uttryckte deltagarna att deras känslomässiga bekymmer hade förbättrats 

sex månader efter hysterektomin och de beskrev en bättre livskvalitet. Ett år efter 

hysterektomin hade kvinnorna byggt upp eller återfått självförtroendet och självkänslan, de 

beskrev sig som mer medkännande, självständiga och mer intresserade av andra människor.  

 

4.4.2 Tvivel och sorg 

En hysterektomi kunde ge upphov till tvivel och blandade känslor. Känslan av en förbättrad 

hälsa innebar en positiv påverkan på den psykiska hälsan, samtidigt som förlusten av 

reproduktionsförmågan och den kroppsliga integriteten kunde ha en negativ inverkan 

(Markovic et al., 2007; Martins et al., 2013). 

 

I Linenberger & Cohens (2004) studie kunde kvinnorna uppleva humörsvängningar och 

uttrycka tvivel kring sitt beslut att göra en hysterektomi, då de var osäkra på hur de 

återhämtade sig. Åtta veckor efter operationen uttrycktes en ledsamhet över att inte längre 

kunna få barn. I Cabness (2010) studie uttryckte kvinnorna att de kände sig arga, ensamma 

och sorgsna över att de inte längre kunde få barn. De kände sorg över att åldras och enligt 

dem så kändes operationen onödig. 

 

4.4.3 Försonas med en ny realitet 

För de kvinnor som genomgått en akut hysterektomi i samband med svåra 

förlossningsblödningar fanns en lättnad och tacksamhet över att överlevt ett livshotande 

tillstånd. Själva upplevelsen och insikten om vad hysterektomin innebar beskrevs som 

chockerande, traumatiskt och skrämmande (Elmir, Schmied, Jackson & Wilkes, 2012; la 

Cruz, Coulter, O'Rourke, Amina Alio, Daley & Mahan, 2013). 

 

Kvinnorna försökte försonas med sina känslor och gå vidare, de kände sorg och smärta när de 

förstod att de inte kunde få fler barn, en insikt svår att leva med. Rädsla och ångest kunde 

uppstå när de kände att de inte hade haft kontroll över sin kropp och beslutsfattning under 

förlossningen. Tiden som hade förflutit sedan hysterektomin påverkade inte deras acceptans 

av händelsen. Kvinnorna återupplevde händelsen och hade humörsvängningar, alltifrån att 

vara glada till att vara olyckliga. En tid efter hysterektomin och den akuta situationen kunde 

minnen triggas igång vid synen av en gravid kvinna eller omnämnandet av ordet hysterektomi 

i media. Situationerna gav upphov till ilska, frustration och sorg. Vid återbesök hos läkare 

kunde kvinnorna få ångest och panik. När väninnor valde att göra en abort kunde kvinnorna 

beskriva att de blev upprörda, de uttryckte att väninnorna tog en graviditet för given. När 

familjemedlemmar blev gravida kunde en rädsla för att de skulle behöva genomlida samma 

sak uppstå. Tankar på suicid fanns hos några kvinnor, föranlett av känslan av att vara orättvist 

behandlad då de inte kunde få fler barn. De ville fly det oförutsägbara livet (Elmir et al., 

2012).   

 

Kvinnorna beskrev sig som känslomässigt bedövade efter hysterektomin och fokuserade på 

fysisk återhämtning och utskrivning. Känslomässiga reaktioner såsom ilska, skuld och 

ledsamhet kom senare. Flera kvinnor undvek sjukhus en tid efter händelsen och upplevde 

rädsla för återbesöken, dels vad gällde den fysiska undersökningen samt dels för att behöva 

återuppleva minnen relaterade till traumat. De hade svårt att relatera till de känslomässiga 
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svårigheterna och var oroliga över den fysiska påverkan som hysterektomin innebar. Det tog 

mellan en till sex månader efter återbesöken innan den känslomässiga reaktionen kom. Det 

kunde dröja upp till två och ett halvt år innan känslorna hade stabiliserats (la Cruz et al., 

2013). 

 

I Flemings (2003) studie uttryckte kvinnan att hon efter hysterektomin fortfarande var arg 

över att sjukvården hade felat med hennes cellprov och tidigare operation. Hon menade att 

även om hysterektomin inte var vad hon hade önskat så behövde hon anpassa sig till 

situationen. 

 

4.5 Hemlighålla hysterektomin från närstående 

I Augustus (2002) studie, som genomfördes i ett afroamerikanskt samhälle, var ämnet 

hysterektomi känsloladdat för kvinnorna. De hade hört afroamerikanska män uttrycka att 

hysterektomerade kvinnor inte längre var hela kvinnor, att de var berövade på sin kvinnlighet, 

förstörda och annorlunda jämfört med icke-hysterektomerade kvinnor. Kvinnorna 

uppmuntrades av äldre kvinnliga släktingar att inte berätta om operationen. Rädslan för att bli 

ensam eller övergiven var orsaken till hemlighållandet. Olika strategier tillämpades för att 

undanhålla information om operationen, till exempel att ordna med ingreppet på annan ort 

eller att berätta att operationen hade avsett något annat. Medvetenheten om stigmatiseringen 

av hysterektomerade kvinnor innebar en känslomässig börda för kvinnorna. I Martins et al. 

(2013) studie framkom att hysterektomin ibland hemlighölls för partnern, då operationen inte 

ansågs förändra någonting i förhållandet och att det heller inte skulle märkas någon skillnad. 

 

4.6 Uppleva sexualitet efter en hysterektomi 

4.6.1 Försämrad sexualitet 

För de kvinnor som upplevde att deras sexuella erfarenheter hade försämrats efter 

hysterektomin angavs en signifikant minskad lust, smärta och obehag vid samlag samt en 

ökad torrhet i vagina som orsaker. Sexuallivet upplevdes som mindre prioriterat efter 

hysterektomin (Augustus, 2002; Cabness, 2010).  

 

4.6.2 Oförändrad eller förbättrad sexualitet 

Efter hysterektomin försvann den tidigare kroniska smärtan vilket ledde till en ökad sexuell 

tillfredställelse. Kvinnorna behövde inte längre oroa sig för en graviditet och förmågan att 

njuta av sexuallivet kunde förbättra kvinnornas syn på sig själva. Kvinnor som inte hade 

någon fast partner var optimistiska till att återgå till ett normalt och oförändrat sexualliv 

(Augustus, 2002; Cabness, 2010; Martins et al., 2013). 

 

4.7 Vara i behov av stöd och information från vårdpersonal 

Kvinnor som genomgått en akut hysterektomi var i behov av information; vad, hur och varför 

allt hade hänt. Kvinnorna uttryckte att de hade konfronterats med sin egen dödlighet, förlorat 

den perfekta förlossningen samt förlorat ett organ knutet till kvinnlighet och fertilitet. När 

vårdpersonal gav dem information om händelseförloppet, gav det kvinnorna en ökad 

acceptans och avslut. Om informationen efter hysterektomin var bristfällig eller om 

personalen inte var pålästa i journalen kunde kvinnorna uppleva det som traumatiserande. En 

känsla av obehag uppstod när de fick informera personalen om att de inte hade någon 

livmoder som skulle undersökas och att de inte var i behov av några preventivmedel. 

Kvinnorna uttryckte ett särskilt behov av bekräftelse i sin sorg, medkänsla, respekt samt 

känslighet vid omvårdnaden. En kvinna uttryckte att det inte hade hjälpt att prata med 

omvårdnadspersonalen, då händelsen ännu inte hade sjunkit in och hon var upprörd och 

deprimerad i månader efteråt (la Cruz et al., 2013).  
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4.8 Resultatsammanfattning 

Den fysiska hälsan hade förbättrats efter hysterektomin och kvinnorna hade mer energi än 

tidigare. En förbättrad hälsa, såsom att slippa kroniska smärttillstånd, genomblödningar, 

premenstruella besvär och en ökad kroppskontroll upplevdes som positiva aspekter av 

operationen. Friheten från besvär gav en ökad självkänsla, självförtroende samt stärkte den 

kvinnliga identiteten. Hysterektomin kunde anses som naturlig och fördelaktig då organet 

hade fyllt sin funktion för de kvinnor som redan hade barn.  

 

Att förlora kontrollen över sin reproduktion gav en känsla av förlorad kvinnlighet och 

minskad femininitet för de kvinnor som var i fertil ålder. De kvinnor som genomgick en akut 

hysterektomi beskrev händelsen som traumatisk, skrämmande, chockerande och behovet av 

information var stort. Deras känslomässiga reaktioner fördröjdes då de primärt var lättade 

över att ha överlevt en livshotande situation och fokuserade på den fysiska återhämtningen.  

 

Sexuallivet kunde påverkas till det bättre när den kroniska smärtan och obehaget försvann, 

samt att de inte längre behövde oroa sig för en oönskad graviditet. Några kvinnor upplevde att 

deras sexualliv hade försämrats efter operationen på grund av minskad lust, smärta och 

obehag vid samlag.  

 

I den afroamerikanska kulturen var ämnet hysterektomi känsloladdat, kvinnorna var medvetna 

om att männen ansåg dem som berövade på sin kvinnlighet efter operationen.  

 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser efter att ha genomgått en 

hysterektomi och vald metod var litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv 

design. Andra användbara metoder för att få fram liknande resultat hade kunnat vara analys av 

skönlitterära böcker kring ämnet, enkäter eller intervjuer med kvinnor som genomgått en 

hysterektomi eller med omvårdnadspersonal på en gynekologisk avdelning. Intervjuer eller 

enkäter med omvårdnadspersonal hade inneburit att informationen om kvinnors upplevelser 

inte hade kommit från primärkällan och en omformulering av syftet hade varit nödvändig. 

Intervjuer eller enkäter med hysterektomerade kvinnor var inte aktuellt på C-nivå, men kan 

vara intressant vid eventuell vidare forskning. Då syftet var att beskriva upplevelser så föll 

valet på litteraturstudie med kvalitativa artiklar. Författarna gjorde inte begränsningen att 

enbart använda kvalitativa artiklar. De kvantitativa artiklarna i sökträffarna utforskade 

variabler, som till exempel äktenskapsstatus och utbildningsnivå, och dess inverkan på 

kvinnornas kroppsuppfattning efter hysterektomin. Det motsvarade inte litteraturstudiens syfte 

och därför exkluderades artiklarna. 

 

De databaser som användes i sökningen är inriktade på omvårdnadsforskning, medicinsk 

forskning samt psykologisk forskning och var därför relevanta för litteraturstudiens syfte. De 

sökord som användes kan ha begränsat antalet sökträffar. Författarna provade att utöka 

sökorden, men efter en diskussion sinsemellan om att orden inte motsvarade syftet och 

eventuellt kunde föregå resultatet, så beslöts att använda de befintliga sökorden. Dock hade en 

utökning av antalet sökord kunnat ge ett större antal relevanta artiklar. Likaså hade en sökning 

i fritext kunnat ge ett större antal sökträffar. 

 

Sökbegränsningarna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, då det är det språk som 

författarna behärskar förutom svenska. En nackdel med endast engelska artiklar kan vara att 

relevanta forskningsresultat skrivna på övriga språk kan ha exkluderats. Vidare skulle 
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artiklarna vara vetenskapligt granskade (peer reviewed), för att säkerställa att artiklarna höll 

en hög vetenskaplig nivå. Artiklarnas ålder begränsades till att inte vara äldre än från 2004, 

men då det inte gav tillräckligt med resultat, ändrades årtalet till 2000. Kvinnors upplevelser 

bör sannolikt inte ha förändrats under de tillagda fyra åren. En svaghet med ändringen är att 

forskningsresultaten inte är lika aktuella, men de åtta artiklar som slutligen valdes ut var från 

2002 och framåt.  

 

Till studiens styrka hör granskningsförfarandet av artiklarna enligt Willman et al. (2006). 

Författarna valde att granska artiklarna enskilt, senare jämförde de sina resultat för att på så 

sätt öka trovärdigheten i granskningsförfarandet. Det kan ses som en svaghet i studien att 

endast åtta artiklar ingick, ett större antal artiklar hade stärkt resultatets trovärdighet. Dock 

finns det inga regler för hur många artiklar som ska ingå i en litteraturstudie enligt Forsberg & 

Wengström (2008). 

 

Vad gäller författarnas tidigare erfarenheter så diskuterades det innan studien för att få en 

uppfattning om eventuell förförståelse, som hade kunnat påverka analys och bearbetning av 

resultatet. Ingen av författarna har personliga erfarenheter av hysterektomier och därför ingen 

uppenbar förförståelse som kan ha påverkat studiens innehåll. Alla resultat som har varit av 

relevans för studiens syfte har tagits med och analyserats samt bearbetats. 

 

En svaghet med studien är författarnas brist på erfarenheter av den här typen av arbete, men 

då analysförfarandet noggrant har beskrivits bör resultatets trovärdighet ha styrkts.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

Resultatet visade att en hysterektomi kan ge en påverkan på känslan av kvinnlighet. Känslan 

av kvinnlighet stärktes av förbättrad hälsa genom att kronisk smärta och blödningar försvann. 

Resultatet överensstämmer med en litteraturöversikt av Flory, Bissonnette & Binik (2005) 

som fann att kronisk smärta i bäckenområdet och vid samlag signifikant minskade efter en 

hysterektomi. Enligt Jerpseth (2011) kan rikliga blödningar få sociala konsekvenser, då 

rädslan för genomblödning är stor och känslan av kontroll förloras, vilket visade sig i den här 

studiens resultat, rikliga blödningar hade tidigare varit ett stort problem för kvinnorna och nu 

hade de återfått kontroll över sin kropp. I en rapport från Socialstyrelsen framkom att de 

kvinnor som skulle göra en hysterektomi förväntade sig att bli helt besvärsfria. Ett år efter 

operationen rapporterade 91 procent att de var nöjda eller mycket nöjda med operationens 

resultat (Socialstyrelsen & Sveriges kommuner och landsting, 2012). För de kvinnor som i 

den här studien hade en minskad känsla av kvinnlighet efter hysterektomin var den främsta 

orsaken att de inte längre kunde få barn. Resultatet överensstämmer med Flory et al. (2005), 

livmodern kan ses som en symbol för femininitet, barnabärande och den kvinnliga livscykeln, 

en hysterektomi kan innebära en känsla av förlorad femininitet och vitalitet. Enligt Wärnå-

Furu (2012) påverkar individens aktiva hälsoval, attityder och känslor personens upplevelse 

av hälsa. Enligt författarna till litteraturstudien kan en förbättrad fysisk hälsa samt en positiv 

attityd till att hysterektomin skulle förbättra de fysiska besvären tänkas vara orsaken till att 

kvinnorna kände sig stärkta i sin hälsa och kvinnliga identitet. Enligt Flesner (2010b) kan 

förlusten av en förmåga, till exempel att inte längre vara fertil, leda till känslomässiga 

reaktioner, såsom sorg och skam. Kvinnorna som uttryckte en försämrad känsla av 

kvinnlighet var i fertil ålder och många hade en önskan om fler barn, författarna menar att det 

kan ses som en förståelig reaktion på en förlust av ett organ som är essensen för fertiliteten.  

 

I dag finns det andra möjligheter till att kunna skaffa barn, till exempel via surrogatmödrar 

eller adoption. Under hösten 2012 genomfördes den första transplantationen av en livmoder 
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på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och tio kvinnor har mottagit en ny livmoder, donerad 

från mödrar eller andra nära anhöriga (Svahn, 2014). Under hösten 2014 födde en av 

kvinnorna barn, det första barnet i världen som har kommit till med hjälp av en 

livmodertransplantation (Sveriges Radio, 2014). Den här sensationella händelsen skapar hopp 

för de kvinnor som av olika orsak har genomgått en hysterektomi, ett hopp och nu en 

möjlighet att i framtiden kunna bära ett eget barn, om det är den önskan som kvinnan har.    

 

Akuthysterektomerade kvinnor kunde uppvisa ett undvikande beteende, de återupplevde den 

traumatiska händelsen vid sjukhusbesök eller vid synen av en gravid kvinna. Platser och 

personer som associeras med obehagliga händelser kan skapa en ångestreaktion hos individen 

(Rydén & Stenström, 2008). Att akuthysterektomerade kvinnor hade fördröjda känslomässiga 

reaktioner kan ses som ett naturligt förlopp efter den traumatiska händelsen, de var primärt 

glada över att ha överlevt. I resultatet framkom att behovet av information och stöd från 

vårdpersonal var stort hos kvinnor som genomgått en akut hysterektomi. I en litteraturöversikt 

från 2006 framkom att hysterektomerade kvinnor som kände en förlust i samband med 

förlorad reproduktionsförmåga, kunde bli hjälpta av att samtala med omvårdnadspersonal, 

vänner och familjemedlemmar (Vomvolaki, Kalmantis, Kioses & Antsaklis, 2006). Eftersom 

det var ett akut ingrepp fanns det ingen tid till känslomässig förberedelse och kvinnans 

upplevelse av delaktighet var begränsad. Författarna menar att för att individen ska kunna 

bearbeta ett sjukdomstillstånd eller en traumatisk händelse behövs information och stöd från 

omvårdnadspersonal. Enligt Eldh (2009) är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och skapar 

förutsättningar samt möjligheter för vårdtagaren att ställa frågor. Enligt författarnas mening 

kan det öka personens upplevelse av delaktighet i sin egen vård och bidrar till en ökad 

förståelse för vad som har skett, och på längre sikt en förbättrad upplevelse av hälsa samt 

välbefinnande. 

 

Kvinnornas upplevelser av sexualiteten efter hysterektomin var inte studiens primära syfte 

men är ändå en del av den totala upplevelsen. Det framkom att kvinnorna upplevde en 

förbättring i sexuallivet när smärtan och obehaget försvann samt att de inte längre behövde 

oroa sig för en graviditet. Det stärks av litteraturöversikten av Vomvolaki et al. (2006), studier 

har visat att en hysterektomi inte påverkar kvinnans sexualitet negativt, i vissa fall har den 

snarare förbättrat sexualiteten.  Enstaka kvinnor i den här studien upplevde dock en 

försämring i sexuallivet, främst på grund av minskad lust, smärta och obehag vid samlag. För 

att kunna ge en god omvårdnad samt stöd och information måste sjukvårdspersonal kunna 

diskutera känsliga ämnen, såsom sexualitet, med sina patienter och patientens partner. Det kan 

vara önskvärt att sjuksköterskor fördjupar sin kunskap kring sexualitet och samliv, samt vågar 

föra ämnet på tal för de personer som kan tänkas få en påverkan på sexuallivet. Enligt Hulter 

(2009) så har vårdpersonal ofta bristande kunskaper eller är oförberedda på att möta och 

hantera patienters sexuella frågor. Författarna menar dock att det är viktigt ur en etisk 

synpunkt att sjuksköterskan är lyhörd och har i åtanke att personen kanske inte vill prata om 

sina upplevelser kring sin hysterektomi och sexualitet.  

 

I Cabness (2010) samt Elmir et als. (2012) studier hade hysterektomin skett allt från fem 

veckor till 28 år tidigare. Det kan ha påverkat studiernas resultat, då minnet av hysterektomin 

hos kvinnorna kan ha blivit påverkat av det långa tidsspannet. I Markovic et als. (2008) studie 

hade deltagarna själva anmält sitt intresse till studien och det är tänkbart att de personer som 

deltog hade starka åsikter i ämnet. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) kan personliga 

egenskaper, såsom synsätt och åsikter kring ett visst ämne, påverka resultat i studier, så kallat 

bias. Författarna till litteraturstudien menar att de eventuella bias kan ha påverkat resultatet i 

den här studien. 
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5.2.1 Internationellt och nationellt perspektiv 

Ungefär var tionde kvinna i Sverige kommer att genomgå hysterektomi någon gång under 

livet (Socialstyrelsen & Sveriges kommuner och landsting, 2012).  Det höga antalet gör att det 

är troligt att sjuksköterskan kommer att stöta på de här kvinnorna någon gång under 

yrkeslivet. De artiklar som har varit underlag för studien är gjorda i USA, Australien, 

Storbritannien samt Brasilien. Det kan finnas kulturella skillnader på vad som anses vara 

kvinnligt i respektive samhälle, men det framkom likheter i resultatet som visar att 

kvinnligheten ändå tolkas lika. Författarna tror att resultatet av den här studien är applicerbart 

i Sverige då studierna var genomförda i andra västerländska samhällen.  

 

Ett överraskande resultat i litteraturstudien var de afroamerikanska kvinnornas känslor kring 

hysterektomier i Augustus (2002) studie, då operationen ansågs göra kvinnan berövad på sin 

kvinnlighet. Av den anledningen hemlighölls hysterektomin från de närstående. Studien 

genomfördes 2002 i USA, relativt nära nutid, författarna trodde nog inte att en sådan 

stigmatisering av hysterektomerade kvinnor kan finnas kvar i dag. Författarna menar att 

laddningen kan bero på kulturella skillnader i kvinnosyn för just det specifika samhälle som 

kvinnorna ingick i. En känslomässig stress kan uppstå för de här kvinnorna och därför bör 

omvårdnadspersonal vara uppmärksam på att en hysterektomi kan vara mer eller mindre 

känsloladdat beroende på personens kulturella bakgrund. Enligt Lindahl, Skyman och 

Fryklund (2009) finns det en risk inom hälso- och sjukvården att personal bemöter individer 

från andra kulturella bakgrunder utifrån ett etnocentriskt förhållningssätt. Det betyder att 

personalens egna kulturella värderingar är utgångspunkten för vad som är ”rätt” och 

vårdtagarens beteende eller åsikter ses som avvikande.  Författarna till litteraturstudien anser 

att Sverige är ett mångkulturellt land och det är viktigt att omvårdnadspersonal tänker på att 

en persons kulturella bakgrund kan vara ett skäl till att inte berätta om sin operation för 

närstående.  

 

Det hade varit intressant om det hade funnits studier som varit baserade i till exempel Afrika, 

Asien eller Mellanöstern. Det kan tänkas att det då hade kommit fram ett mer varierat resultat 

vad gäller kvinnors upplevelser av en hysterektomi.   

 

5.2.2 Sjuksköterskans förhållningssätt 

Kvinnorna i la Cruz (2013) studie rapporterade ett behov av bekräftelse och information, de 

upplevde att omvårdnadspersonalen inte var insatta i deras situation. De fick påtala att de inte 

längre hade någon livmoder eller var i behov av preventivmedel. I en avhandling från 2009 

framkom att kvinnor som opererats för gynekologisk cancer upplevde att det var värdefullt att 

bli bekräftad och respekterad som en unik person i vårdsammanhang. En förutsättning för det 

var en ömsesidig kommunikation mellan vårdtagare och vårdpersonal. Kvinnorna uppskattade 

när vårdpersonal var tillgänglig, lyssnade på deras funderingar kring sin sjukdom och känsliga 

ämnen som till exempel sexualitet (Ekwall, 2009). I la Cruz (2013) studie framkom att 

personalen inte var pålästa eller insatta. Det skapade ett obehag som lätt hade kunnat undvikas 

om personalen hade arbetat efter omvårdnadens mål, som är att främja individens 

välbefinnande och hälsa, förebygga ohälsa samt lindra lidande. Som sjuksköterska är det 

viktigt att vara uppdaterad och insatt i varje patients situation, så att känslor av obehag, 

lidande eller kränkning av integritet inte uppstår. Enligt Flesner (2010b) är det viktigt att 

lyssna till personens berättelse för att kunna förstå hur individen upplever situationen och vad 

upplevelsen innebär för honom eller henne. 

 

För de kvinnor som upplever hysterektomin som en förlust och har känslor av sorg över sin 

förlorade reproduktionsförmåga kan det behövas stödjande insatser för att främja 
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välbefinnandet hos individen. Enligt Elgán och Fridlund (2009) kan coaching och 

empowerment vara värdefulla redskap för att kunna hjälpa personen att identifiera sina 

inneboende resurser och styrkor. Författarna menar även att sjuksköterskan behöver inse sina 

egna begränsningar och vid större hjälpbehov kan det vara nödvändigt med kurator eller 

psykologkontakt. 

 

5.3. Slutsats 

En hysterektomi är en unik upplevelse för varje kvinna som genomgår den. En utgångspunkt 

för en god omvårdnad är att sjuksköterskan har insikt och förståelse om hur en hysterektomi 

kan upplevas. Sjuksköterskan behöver sätta sig in i varje individs unika situation. För att göra 

det behövs lyhördhet, finkänslighet och en god kommunikation. På så sätt får individen stöd, 

information och bekräftelse i sin vårdsituation och därmed stärks personens upplevelse av 

hälsa samt välbefinnande. Den här studien har bidragit med en ökad kunskap inom området. 

 

5.4 Kliniska implikationer  

Den här studien bidrar till en fördjupad insikt om kvinnors upplevelser av att ha genomgått en 

hysterektomi. En ökad förståelse hos vårdpersonal för hur en hysterektomi kan upplevas av 

patienterna kan bidra till en förbättrad omvårdnad, en ömsesidig dialog och en förutsättning 

för hälsofrämjande insatser såsom empowerment och coaching. En djupare förståelse kan 

erhållas genom vidare utbildning, patientberättelser och vetenskapliga studier. 

 

5.5 Förslag på fortsatt forskning 

En hysterektomi påverkar inte bara kvinnan, utan även hennes partner och familj. Vidare 

forskning om de närståendes upplevelser skulle behövas och även mäns upplevelse när en 

kvinna genomgått en hysterektomi. En annan intressant forskningsaspekt skulle vara att 

undersöka eventuella kulturella skillnader i upplevelsen av en hysterektomi, dels från 

kvinnans synvinkel och dels från mannens. 
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Land: USA 

Övergripande syfte med 

studien var att i samband med 

hysterektomi undersöka 
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ort. Kvinnorna var medvetna om stigmatiseringen av 

hysterektomerade kvinnor. Kvinnorna valde att inte 

berätta att de hade opererats för sina familjemedlemmar, 
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Syftet med studien var att 
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uppfattningar om deras privata, 

inre sfär samt hur de mindes sin 
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kvalitativ studie med 

explorativ design 
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Värdering: 
Medelhög kvalitet. 

Innan hysterektomin beskrev deltagarna 

att de var irriterade, deprimerade och hade 

humörsvängningar. Kvinnorna kände sig 

lättade efter operationen, de kände sig 

avslappnade och lugna, var i stort sett 

aldrig deprimerade, hade färre 

humörsvängningar och känslomässiga 

sammanbrott. 

Den postoperativa smärtan hade varit allt 

från minimal till outhärdlig. 

Majoriteten av kvinnorna uttryckte att de 

kände sig bättre, såg bättre ut, hade mer 

energi och uthållighet. Energin gjorde att 

kvinnorna var mer aktiva och sociala, de 

önskade mer kontakt med sina vänner och 

familj. 

Kvinnorna som var deprimerade kände sig 

arga, ensamma, sorgsna över förlorad 

fertilitet samt att åldras. De tyckte att 

hysterektomin var onödig och att en del av 

dem var borta. 

De flesta kvinnor upplevde att de hade fått 

tillbaka sin sexuella tillfredsställelse, de 

slapp smärtan samt oro för en graviditet 

och bekymmer med preventivmedel. 

Några kvinnor upplevde att deras sexuella 

upplevelser hade förvärrats till följd av 

signifikant försämrad lust samt att det 

gjorde ont ibland. 
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3. 

Elmir, R., Schmied, V., Jackson, 

D., & Wilkes, L. (2012). Between 

life and death: Women’s 

experiences of coming close to 

death, and surviving a severe 

postpartum haemorrhage and 

emergency hysterectomy. 

Midwifery, 28(2), 228-235. 

doi:10.1016/j.midw.2010.11.008 

 

Land: Australien. 

Syftet med studien var 

att beskriva kvinnors 

upplevelser av en akut 

hysterektomi som en 

följd av kraftig 

förlossnings-blödning.  

Design: Kvalitativ studie med 

deskriptiv design 

Metod: Naturalistic inquiry. 

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerade intervjuer via möte, 

telefon samt e-post. 

Analysmetod: Induktiv analys. 

Population: Kvinnor som 

genomgått en akut hysterektomi 

till följd av kraftig 

förlossningsblödning samt 

engelsktalande. 

Urvalsförfarande: Information 

om studien förmedlades via 

media, affischer och ”flyers” på 

universitet, apotek och förskolor. 

Urval: Alla kvinnor som 

uppfyllde inklusions-kriterierna 

samt ville delta i studien. 

Beskrivning av 

studiedeltagare: 21 kvinnor 

mellan 24 till 57 år 

 

Styrkor: 

Citat redovisas i 

resultatet. 

 

Datainsamling pågick 

tills datamättnad 

uppnåddes. 

 

Tydliga teman 

redovisas i resultatet. 

 

Diskussionen stödjs av 

lämplig litteratur. 

 

Svagheter: 

Hysterektomin hade 

genomgåtts för fem 

veckor till 28 år sedan, 

kan ha påverkat minnet 

av upplevelsen 

 

Ej tydligt beskrivet 

bortfall 

 

Värdering: Hög 

kvalitet 

Det dagliga livet blev en kamp. De försökte 

försonas med sina känslor och gå vidare. Ord 

som chockerande, traumatiskt och skrämmande 

beskrev deras upplevelse och insikt om 

konsekvenserna av en hysterektomi.  

 

Rädsla och ångest uppstod beroende av att de 

inte hade haft kontroll över sin kropp och 

förlossningen. Kvinnorna var tacksamma över att 

ha överlevt en livshotande situation, men kände 

sorg samt smärta över förlorad fertilitet. 

Acceptans av händelsen påverkades inte av hur 

lång tid som hade förflutit. 

 

Kvinnorna återupplevde händelsen och hade 

humörsvängningar. Vid återvändandet till 

sjukhus kunde ångest och panik uppstå, de 

försökte undvika läkare. En tid efter 

hysterektomin kunde synen av en gravid kvinna 

eller ordet hysterektomi trigga igång minnen och 

situationerna gjorde dem ilskna, frustrerade samt 

sorgsna. Kvinnorna hade svårt att umgås med 

familjemedlemmar och vänner som var gravida. 

Kvinnor beskrev att de blev upprörda när deras 

väninnor gjorde abort, de tyckte att väninnorna 

tog en graviditet för given. En kvinna var rädd 

för att dottern skulle behöva genomgå samma 

sak vid en graviditet. 

 

Kvinnorna frågade sig varför det hade hänt just 

dem. Fem kvinnor övervägde suicid, då de kände 

sig orättvist behandlade när de inte kunde få fler 

barn och de ville fly oförutsägbara livet.  
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4. 

Fleming, V. (2003). 

Hysterectomy: a case study of 

one woman's experience. 

Journal Of Advanced Nursing, 

44(6), 575-582. 

Land: Storbritannien 

Syftet med studien var att 

utforska betydelsen av 

erfarenheten att ha gjort en 

hysterektomi hos en kvinna. 

Design: Kvalitativ studie med 

explorativ design 

Metod: Fallstudie 

Datainsamlingsmetod: 
Ostrukturerad intervju 

Analysmetod: Induktiv analys  

Population: Kvinna som 

genomgått en hysterektomi 

som ville berätta om sin 

erfarenhet 

Urvalsförfarande: 
Information om studien 

skickades till en lokal 

stödgrupp för kvinnor med 

endometrios  

Urval: Strategiskt urval 

Beskrivning av 

studiedeltagare: 35-årig 

kvinna som genomgått en 

hysterektomi 

 

 

 

Styrkor: 

Rikligt med citat stärker 

trovärdigheten 

 

Flertal intervjuer under en 

sexveckorsperiod 

 

Stödjer sitt val av design och 

metod med trovärdiga 

referenser 

 

Tydligt angivet vad studien kan 

tillföra i det kliniska arbetet 

 

Svagheter: 

Ger endast information om en 

kvinnas erfarenheter 

 

Kort uppföljningstid 

 

Värdering: Hög kvalitet 

Kvinnan uttryckte att hon var lättad 

över att hysterektomin gjordes av en 

anledning, då det fanns bakomliggande 

patologi, och att hon inte hade inbillat 

sig allt. Hon såg upplevelsen som 

väldigt positiv. 

Kvinnan kände att hon mådde mycket 

bättre efter hysterektomin. Smärtan 

efter operationen var mildare än hon 

hade trott. 

Kvinnan i studien uttryckte att hon efter 

hysterektomin fortfarande var arg över 

att sjukvården hade felat med hennes 

cellprov och tidigare operation. Hon 

menade att även om hysterektomin inte 

var vad hon hade önskat så behövde 

hon anpassa sig till situationens 

utbrednad. 
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5.  

 

la Cruz, C. Z., Coulter, M. L., 

O'Rourke, K., Amina Alio, P. 

P., Daley, E. M., & Mahan, C. 

S. (2013). Women's 

Experiences, Emotional 

Responses, and Perceptions of 

Care After Emergency 

Peripartum Hysterectomy: A 

Qualitative Survey of Women 

from 6 Months to 3 Years 

Postpartum. Birth: Issues In 

Perinatal Care, 40(4), 256-263. 

doi:10.1111/birt.12070 

 

Land: USA 

Syftet med studien var 

att utforska kvinnors 

erfarenheter av akut 

hysterektomi efter en 

förlossning för att kunna 

ge omvårdnads-

rekommendationer. 

Design: Kvalitativ studie med 

explorativ design 

Metod: Grounded theory 

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerad intervju 

Analysmetod: Kontant 

jämförande analys (constant 

comparative analysis) 

Population: Kvinnor som 

genomgått en akut hysterektomi i 

samband med förlossning 

Inklusionskriterier: Minst 18 år, 

hysterektomin skulle ha 

genomförts sex månader till tre år 

innan intervjun, deltagarna skulle 

vara engelsktalande 

Exklusionskriterier: Om barnet 

hade dött vid förlossningen eller 

om deltagarna identifierades som 

självmordsbenägna 

Urvalsförfarande: Kvinnorna 

rekryterades till studien via en 

hemsida för kvinnor som 

överlevt en akut hysterektomi 

Urval: Strategiskt urval 

Beskrivning av 

studiedeltagare: 15 kvinnor 

varav 67 procent bodde i USA, 

20 procent i Storbritannien och 

13 procent i Kanada., 

Medelåldern var 32,5 år 

Styrkor: 

Intervjufrågorna 

testades i en pilotstudie 

 

Tydlig beskrivning om 

metod och analys 

 

Lättöverskådlig 

resultatdel med många 

citat 

 

Deltagarna fick 

verifiera resultatet från 

intervjuerna  

 

Svagheter: 

Kortfattad 

bakgrundsbeskrivning 

 

Värdering: Hög 

kvalitet 

Kvinnorna beskrev sig som känslomässigt 

bedövade efter hysterektomin och fokuserade på 

fysisk återhämtning och utskrivning. De var 

tacksamma över att ha överlevt. Känslomässiga 

reaktioner såsom ilska, skuld och ledsamhet kom 

senare. Flera kvinnor undvek sjukhus en tid efter 

händelsen och upplevde rädsla för återbesöken, 

dels vad gällde den fysiska undersökningen samt 

dels för att behöva återuppleva minnen relaterade 

till traumat. De hade svårt att relatera till de 

känslomässiga svårigheterna och var oroliga över 

den fysiska påverkan som hysterektomin innebar. 

Det tog mellan en till sex månader efter 

återbesöken innan den känslomässiga reaktionen 

kom. Det kunde dröja upp till två och ett halvt år 

innan känslorna hade stabiliserats  

 

Kvinnorna var i behov av information, vad, hur 

och varför allt hade hänt. När vårdpersonal gav 

dem information om händelseförloppet, gav det 

kvinnorna en ökad acceptans och avslut. Bristfällig 

information och dåligt påläst personal var 

traumatiskt. En kvinna sa att det inte hade hjälpt att 

prata med omvårdnadspersonalen, då händelsen 

ännu inte hade sjunkit in och hon var upprörd och 

deprimerad i månader efteråt. 

 

Kvinnorna uttryckte att de hade konfronterats med 

sin egen dödlighet, förlorat den perfekta 

förlossningen samt förlorat ett organ knutet till 

kvinnlighet och fertilitet.  
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6. 

Linenberger, H., & 

Cohen, S. (2004). From 

hysterectomy to 

historicity. Health Care 

For Women 

International, 25(4), 349-

357. 

Land: USA 

Syftet med studien var att 

beskriva kvinnors 

erfarenheter av 

tillfrisknandet efter en 

hysterektomi gjord av 

icke-onkologiska skäl. 

Design: Kvalitativ studie med 

deskriptiv design 

Metod: Fenomenologi 

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerad intervju, deltagarna 

intervjuades vid fyra tillfällen; en 

vecka efter, åtta veckor efter, sex 

månader samt ett år efter operationen. 

Analysmetod: Fenomenologisk analys 

Population: Kvinnor som genomgått 

en hysterektomi av icke-onkologiska 

skäl 

Urvalsförfarande: Skriftlig 

information om studien gavs till 

kvinnor som var inlagda på två olika 

sjukhus i USA 

Urval: Strategiskt urval 

Beskrivning av studiedeltagare: 65 

kvinnor mellan 23-70 år. Sju av 

deltagarna fullföljde inte sista intervjun 

 

Styrkor: 

Lång uppföljnings-

tid 

 

Många deltagare 

 

Fyllig bakgrund 

 

Svagheter: 

Otydligt vad som är 

rubrik och citat i 

resultatdelen, 

invävt i texten 

 

Kort resultat- och 

diskussionsdel 

 

Värdering: 

Medelhög kvalitet 

En vecka efter hysterektomin upplevde kvinnorna 

smärtor men mådde ändå fysiskt bra. De fysiska 

restriktionerna postoperativt var jobbiga. Åtta veckor 

efter operationen upplevde några ömhet och trötthet. 

Majoriteten  mådde fysiskt bättre efter hysterektomin, 

sex månader efter var de mer aktiva än innan 

operationen. 

Kvinnor var lättade över att inte ha riklig mens. Deras 

känslomässiga bekymmer förbättrades sex månader 

efter hysterektomin och majoriteten beskrev en bättre 

livskvalitet.  

Kvinnorna hade bra och dåliga dagar, en vecka efter 

operationen var de främst oroliga över sina fysiska 

symptom, några kände sig emotionellt labila. Ett fåtal 

uttryckte tvivel kring sitt beslut att göra en 

hysterektomi då de var osäkra på återhämtningen  Åtta 

veckor efter operationen uttryckte några att de var 

bekymrade över förlorad fertilitet. 

Ett år efter hysterektomin hade kvinnorna byggt upp 

sitt självförtroende och självkänsla, de var mer 

medkännande, självständiga och mer intresserade av 

andra människor. En kvinna beskrev att hon kände sig 

som en hel kvinna efter hysterektomin. De flesta var 

nöjda med sitt beslut att göra en hysterektomi, 

operationen blev en del av deras livserfarenhet och de 

hade nu ett nytt syfte i livet. 
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7. 

Markovic, M., Manderson, L., 

& Warren, N. (2008). 

Pragmatic narratives of 

hysterectomy among 

Australian women. Sex Roles, 

58(7-8), 467-476. 

doi:10.1007/s11199-007-9361-

7 

Land: Australien 

Syftet med studien var att 

undersöka hur australiensiska 

kvinnor i dagens samhälle 

förstår sin erfarenhet av 

hysterektomier och förstår sin 

individualitet efter operationen. 

 

Design: Kvalitativ studie med 

explorativ design 

Metod: Narrativ 

Datainsamlingsmetod: 
Djupintervju med öppna frågor 

Analysmetod: Induktiv analys 

Population: Kvinnor som ville 

berätta om upplevelser som de 

anser har påverkat deras 

självuppfattning 

Urvalsförfarande: 
Information om studien 

annonserades i lokala 

tidningar, på vårdcentraler, 

anslagstavlor hos gynekologer 

samt på sjukvårdshemsidor.  

Urval: Alla kvinnor som 

anmälde sitt intresse att delta. 

Beskrivning av 

studiedeltagare: 30 kvinnor 

mellan 38-78 år. Alla kvinnor 

hade gjort en hysterektomi 

innan 49 års ålder. 

 

Styrkor: 

Många och fylliga citat i 

resultatdelen 

 

Bra information i bakgrunden 

 

Överskådligt vad gäller 

deltagarnas 

bakgrundsinformation, 

använder sig av tabeller. 

 

Datainsamlingen pågick tills 

datamättnad uppnåddes 

 

Svagheter: 

Resultatet är inte representativt 

då kvinnorna själva valde att 

vara med i studien och det är 

tänkbart att deltagarna hade 

starka åsikter kring ämnet 

 

Värdering: Medelhög kvalitet 

Hysterektomin kunde ses som en förlust 

av kvinnlighet då den reproduktiva 

förmågan försvann för de kvinnor som 

befann sig i fertil ålder. De kvinnor som 

hade barn, men som hade önskan om 

fler, sökte tröst i identiteten som 

mamma. De kvinnor som inte hade 

några barn försökte finna andra 

identiteter än mammarollen En kvinna 

uttryckte att femininitetskänslan inte 

var lika stark, då hon upplevde att delar 

av henne var borta. Kvinnor kunde 

uppleva att samhällsbilden av 

kvinnlighet var förknippad med 

moderskap. Samtidigt uttryckte de att 

deras egen känsla av kvinnlighet inte 

hade försämrats av att de inte längre 

kunde få barn. 

Hysterektomin innebar att det 

kroppsliga lidandet försvann, kvinnorna 

återfick kontroll över sina liv och kunde 

lita på sina kroppar i sociala 

sammanhang. Operationen innebar en 

frihet från premenstruella besvär, 

smärta, gynekologiska kontroller och 

cellprovstagningar samt utgifter för 

sanitetsskydd. Några kvinnor hade svårt 

att se hysterektomin vare sig som en 

vinst eller förlust.  
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8. 

Martins, C., Pinto, B., Soares, M., Muniz, 

R., Pickersgill, M., & Antoniolli, L. 

(2013). FEMININE IDENTITY: THE 

REPRESENTATION OF THE UTERUS 

FOR WOMEN UNDERGOING 

HYSTERECTOMY. Revista De Pesquisa: 

Cuidado E Fundamental, 5(4), 574-582. 

doi:10.9789/2175-5361.2013v5n4p574 

Land: Brasilien 

Syftet med studien var 

att identifiera 

livmoderns betydelse 

för kvinnor som 

genomgått en 

hysterektomi och 

upplevelsen av 

sexualiteten under 

perioden. 

Design: Kvalitativ studie med 

explorativ design 

Metod: Explorativ 

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerad intervju 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Population: Kvinnor som 

genomgått en hysterektomi på det 

specifika sjukhuset i Brasilien 

Inklusionskriterier: Minst 24 

timmar sedan operationen, 

deltagarna måste vara 

inneliggande på avdelningen, vara 

minst 21 år gamla samt godkänna 

att intervjun spelades in 

Urvalsförfarande: De kvinnor 

som godkände att delta i studien 

medan den bedrevs i oktober 2008  

Urval: Strategiskt urval 

Beskrivning av studiedeltagare: 

5 kvinnor mellan 37-60 år.  

 

Styrkor: 

Citat i 

resultatdelen 

 

Introduktionen 

stöds med 

referenser 

 

Svagheter: 

Dåligt engelskt 

skriftspråk 

 

Resultat och 

diskussion 

varvas, svårt att 

särskilja 

 

Värdering: 
Medelhög 

kvalitet 

Kvinnorna såg livmodern som ett organ för 

förökning och hade inte samband med 

femininiteten. Hysterektomin sågs som naturlig 

och fördelaktig. En kvinna uttryckte att hon 

skulle ha saknat livmodern om hon hade haft en 

önskan om fler barn. En annan kvinna ville inte 

göra en hysterektomi då hon hade en önskan 

om fler barn, men eftersom det var den enda 

behandlingsmetoden för hennes besvär så valde 

hon att genomföra operationen i hopp om att 

smärtan skulle bli bättre. 

Viljan att leva ett hälsosamt liv var starkare än 

känslan av förlorad kvinnlighet. 

Det uttrycktes en lättnad över att inte ha mens 

och risk för graviditet, slippa premenstruella 

besvär. 

Ingen av kvinnorna var sexuellt aktiva men de 

var optimistiska till att återgå till ett normalt 

sexualliv. 

En kvinna valde att inte berätta om sin 

hysterektomi för sin partner, då hon inte ansåg 

att det skulle förändra någonting i deras 

förhållande och att han inte heller skulle märka 

någon skillnad. 

 

 


