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Sammanfattning 
Hysterektomi är det vanligaste gynekologiska ingreppet som utförs på kvinnor 
världen över. Att operera bort det reproduktiva organet kan ha en stor påverkan på 
välbefinnandet hos kvinnor som genomgår ingreppet i fertil ålder. Syftet med 
litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter av att genomgå en hysterektomi i 
fertil ålder. En allmän litteraturstudie baserad på åtta kvalitativa artiklar genomfördes. 
Resultatet redovisas genom fem teman: Bristande information och kunskap, Att fatta 
beslutet, Nytt perspektiv på sexualitet och kvinnlighet, Förlust av fertilitet samt Stöd 
från partner efter ingreppet. I resultatet framkom kvinnors okunskap kring 
hysterektomi samt upplevelsen av vårdens bristfälliga informationsöverföring. Inför 
beslutet var det många av kvinnorna som led av så svåra symtom innan operationen 
att hysterektomi var en självklar utväg för en bättre livskvalitet. Upplevelsen av 
sexualitet och kvinnlighet var en subjektiv och individuell påföljd av operationen där 
kvinnor påverkades antingen negativt eller positivt. Förlusten av livmodern påverkade 
kvinnorna på olika sätt beroende på inställning till reproduktion. Partnerns stöd visade 
sig vara betydelsefullt för både kvinnans psykologiska välbefinnande och postoperativ 
återhämtning. Litteraturstudien bidrar till en ökad förståelse om de hysterektomerade 
kvinnornas erfarenheter i fertil ålder. För att optimera omvårdnaden av dessa patienter 
krävs förbättringar kring informationsöverföring samt uppföljning av kvinnans 
välbefinnande.
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Abstract 

Hysterectomy is the most common gynecological surgery performed on women 
worldwide. Removing the reproductive organ while in a fertile age, can have a great 
influence on women’s wellbeing. The aim of this study was to illustrate women’s 
experiences of undergoing a hysterectomy while in a fertile age. A general literature 
study was conducted based on eight qualitative articles. The result is presented by five 
themes: Lack of information and knowledge, Decision-making, Sexuality and 
femininity in a new perspective, Loss of fertility and Support from partner after 
surgery. The result showed women’s ignorance about hysterectomy and the 
experience of inadequate information transfer within health care. Many women 
suffered from severe symptoms which made hysterectomy an obvious choice for a 
better quality of life. The experience of sexuality and femininity had a subjective and 
individual outcome after the surgery where all women were affected either negatively 
or positively. The experience of losing the uterus varied among the women, 
depending on attitude towards reproduction. This literature study contributes to an 
increased comprehension of the hysterectomized women’s experiences while in a 
fertile age. Information transfer and follow-ups regarding women’s well-being is in 
need to be improved to optimize the care of these patients. 
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Inledning 
Livmodern är det organ i kvinnans kropp vars primära uppgift är att ge rum åt och 
livnära fostret fram tills förlossning (Rybo, 2019). Till följd av antingen benigna eller 
maligna diagnoser i livmodern görs en hysterektomi. Hysterektomi är det kirurgiska 
ingrepp som innebär att livmodern avlägsnas helt eller delvis (“Hysterektomi”, 2019). 

Socialstyrelsens rapport (2017) kring regionala varianter i vårdkonsumtion, 
uppmärksammar globala skillnader gällande hysterektomifrekvensen. Tyskland och 
Kanada visar en tre gånger så hög frekvens i jämförelse med Israel, Spanien och 
Portugal som av de studerade länderna ligger lägst. I Sverige genomgår en av tio 
kvinnor operationen, vilket innebär att den hysterektomerade kvinnan är en vanligt 
förekommande patient inom vården (Socialstyrelsen, 2015). Enligt Sveriges 
Kommuner och Landsting (2018) var det ca. 4600 kvinnor i Sverige som genomförde 
en hysterektomi år 2016. 

Denna studie kommer att inrikta sig på kvinnor i fertil ålder, då förlusten av det 
reproduktiva organet kan få en annan innebörd än hos de som genomgått menopausen 
och inte längre är fertila. Fokus kommer att ligga på kvinnornas erfarenheter från det 
att beslut om hysterektomi tagits tills tiden efter ingreppet. Som sjuksköterska är det 
viktigt med kunskap och en förståelse kring ingreppet för att kunna bedriva en god 
vård. Studien är till hjälp för sjuksköterskors kunskapsutveckling inom professionen. 

Bakgrund 
Livmodern och fertilitet 
Livmodern tillhör kvinnans fortplantningsorgan vars huvudsakliga uppgift är 
reproduktionen. Livmodern som liknar ett päron till formen består av tre delar: fundus 
uteri, livmoderkroppen och livmoderhalsen (Christensen & Marieb, 2012). För att 
beskriva vilken ålder som omfattar den fertila kvinnan förklarar Christensen och 
Marieb (2012) att reproduktionsförmågan börjar i puberteten i samband med 
ägglossning en gång i månaden. Stigande ålder gör sedan att förmågan avtar runt 50 
årsåldern. Detta benämns som naturlig menopaus och innebär att kvinnan därmed inte 
längre är fertil. Vid hysterektomi och avlägsnande av livmodern har kvinnan inte 
längre möjlighet att bli gravid vilket gör henne infertil (Yin & Chang, 2012). 

Hysterektomi ur ett modernt och historiskt perspektiv 
En hysterektomi kan vara total: borttagande av både livmoderkroppen och 
livmoderhalsen, eller subtotal: där endast livmoderkroppen elimineras och 
livmoderhalsen lämnas intakt (Lethaby, Mukhopadhyay & Naik, 2012). Den subtotala 
hysterektomin är mindre komplex då den är både snabbare och tekniskt mindre 
komplicerad. En hysterektomi kan utföras vaginalt, laparoskopiskt eller abdominalt. 
Vid en abdominal hysterektomi tas livmodern bort genom ett snitt i nedre delen av 
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buken (Duhan, 2012). Trots flera ofördelaktiga följder till skillnad från övriga 
metoder, är den abdominala metoden mest frekvent använd i Sverige. Längre 
återhämtning, längre vårdtid, risk för ileus samt långt buk-ärr är följder av en 
abdominal hysterektomi (Flam, 2016). En laparoskopisk hysterektomi utförs med 
titthålskirurgi genom små snitt i buken och en vaginal hysterektomi innebär 
borttagning av livmodern via vaginan (Duhan, 2012). Den vaginala hysterektomin är 
mest tidseffektiv samt kräver ingen avancerad utrustning, vilket medför att ingreppet 
är mest kostnadseffektivt för samhället (Flam, 2016). Vaginal hysterektomi innebär 
även färre postoperativa komplikationer och en snabbare återhämtning (Duhan, 2012). 

Ordet hysterektomi kommer ursprungligen från grekiskans hyster´a (livmoder) och 
ektomé (utskärning). Ur hyster´a härstammar ordet hysteri, som enligt de antika 
grekerna innebar att kvinnan var psykiskt instabil eller hade psykosliknande symtom 
relaterat till en sjukdom i livmodern (Lindskog, 2004). Den nutida definitionen av 
hysteri är en “sammansatt grupp av psykiska störningar”. Ordet har än idag en negativ 
klang relaterat till den antika misstron om att hysteri endast drabbade kvinnor och 
därför är termen inte längre förekommande inom dagens medicin (Ottosson, 2019). 

I Sutton (2014) beskrivs det första kända hysterektomi-ingreppet vara utfört år 1843 i 
England. Vid en operation utan avseende för att avlägsna livmodern, tvingades 
kirurgen att genomföra en abdominal hysterektomi under ingreppet. Operationen hade 
en dödlig utgång för kvinnan relaterat till postoperativ förblödning. Därefter utfördes 
flera försök till hysterektomi men samtliga ingrepp resulterade i avlidna patienter. 
Samma läkare som var den första att operera bort livmodern, blev tio år senare den 
första i Europa att utföra en lyckad abdominal hysterektomi. 1881 gjordes en studie 
gällande abdominal hysterektomi som presenterade en dödlighet på 35%. Fem år 
senare redovisades en studie kring vaginal hysterektomi där samtliga överlevde. 
Vaginal hysterektomi påvisades därmed vara ett säkrare val för kvinnan. Sutton 
(2014) uppmärksammar den nutida dödssiffran i samband med hysterektomi som är 
0,12%. Under mitten av 1900-talet introducerades laparoskopisk titthålsteknik, som 
initialt användes för att diagnostisera eller sterilisera och runt 1980 talet gjordes 
minimalt invasiva ingrepp med samma teknik. Den första laparoskopiska totala 
hysterektomin gjordes 1988 och metoden ersatte i många fall abdominal och vaginal 
hysterektomi. Senare blev det konstaterat att vaginal metod fortfarande är säkrast och 
mest kostnadseffektiv (Sutton, 2014). 

Vid vaginal hysterektomi finns det två sätt att försluta den övre delen av slidan där 
öppningen till livmoderhalsen vanligtvis är belägen: horisontell eller vertikal. Oavsett 
metod resulterar ingreppet i en förkortad vaginal längd men störst skillnad kan ses vid 
horisontella förslutningar där vaginan kan bli 16% kortare. Val av förslutning är en 
viktig aspekt att ta hänsyn till vid hysterektomi då en förkortad vaginal längd kan 
medföra dyspareuni och besvär för patienten (Vassallo, Culpepper, Segal, Moen & 
Noone, 2006). 
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Indikationer för hysterektomi 
I Jerpseth (2011) beskrivs benigna och maligna diagnoser där hysterektomi är 
aktuellt. Exempel på benigna diagnoser är onormala blödningar från livmodern, 
endometrios, myom, dysmenorré, prolaps och dyspareuni. Vid onormala blödningar 
är hysterektomi aktuellt först när inga andra åtgärder tyder på förbättring samt att 
reproduktion inte är aktuellt för kvinnan. Frekvensen för en normal 
menstruationsperiod är 24–30 dagar med en duration på 4,5–8 dagar. Blodförlusten är 
mellan 5 till 80 ml per menstruationscykel (Fraser, Critchley, Munro & Broder, 
2007). Endometrios och myom är godartade tumörer som behandlas med 
hysterektomi först när symtomen blivit invalidiserande och/eller menopausen närmar 
sig. Endometrios innebär att livmoderns slemhinna växer utanför livmoderhålan, 
antingen inne i livmodermuskulaturen eller i omkringliggande organ som till exempel 
äggstockar. Detta leder till onormal blödning vid menstruation samt ansamlingar av 
blod i cystor (Jerpseth, 2011). Muskelknutor i livmodern, så kallat myom, kan sitta i 
livmoderväggen, livmoderhålan eller som utväxter. Myomet kan bli så stort att en 
tyngdkänsla utvecklas och kan även ge ett upphov till täta blåstömningar. Det är 
vanligast förekommande hos kvinnor som ännu inte genomgått en graviditet 
(Jerpseth, 2011). Enligt Lundholm, Forsgren, Johansson, Cnattingius och Altman 
(2009), är myom den mest förekommande benigna indikationen för hysterektomi i 
Sverige. Jerpseth (2011) beskriver symtom vid benigna tumörer där kvinnorna även 
kan drabbas av kraftig dysmenorré (bäckensmärta i samband med menstruation). Det 
kan också vara aktuellt med hysterektomi vid vaginal prolaps, också benämnt 
framfall. Detta innebär att livmodern eller slidan skjuts fram eller faller ner (Jerpseth, 
2011). Det antas att 50 procent av den kvinnliga befolkningen kommer att utveckla 
framfall under sin livstid (Swift et al., 2005). Den största riskfaktorn för framfall är en 
vaginal förlossning (Gyhagen, 2013). Tillståndet kan drabba kvinnor redan vid 20 års 
ålder och medför både fysiskt och psykiskt lidande (Mirskaya, Lindgren & Carlsson, 
2019). Vidare beskriver Jerpseth (2011) dyspareuni, som innebär att kvinnan drabbas 
av smärta vid samlag, antingen förekommande i slidan eller som djupa 
samlagssmärtor. Maligna gynekologiska sjukdomar är, till skillnad från endometrios 
och myom, elakartade tumörer kring livmodern. Livmoderhalscancer är ett exempel 
på en malign diagnos som kräver hysterektomi. Beroende på vilket stadium cancern 
befinner sig i behandlas kvinnan oftast med en kombination av hysterektomi, 
strålbehandling och cellgifter (Jerpseth, 2011). 

Sjuksköterskans roll 
Svensk sjuksköterskeförening (2015) understryker sjuksköterskans sex 
kärnkompetenser som grundläggande för en säker och kvalitativ vård. Dessa är: 
personcentrerad vård, samverkan i team, informatik, evidensbaserad vård, säker vård 
och förbättringskunskap. Croissant och Shafi (2009) beskriver omvårdnaden vid 
gynekologiska ingrepp där målet är personcentrerad vård, optimering av patientens 
psykiska och fysiska hälsa, minskad postoperativ sjuklighet och komplikationer, tidig 
och säker utskrivning samt en tillfredsställd patient. 
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Oftast är det sjuksköterskan som har det första mötet med kvinnor med gynekologiska 
besvär. För att uppnå en personcentrerad vård är det viktigt att se varje kvinna utifrån 
hennes särskilda behov och ta hänsyn till både kulturella och personliga värderingar 
(Jerpseth, 2011). Särskilt vid malignitet i reproduktiva organ, där operation ofta följer 
mycket snabbt efter diagnos, är det av stor vikt att sjuksköterskan tillför trygghet och 
stöd. Genom god kommunikation, undervisning, information och kontinuitet bidrar 
sjuksköterskan till en god omvårdnad. Viktiga egenskaper hos sjuksköterskan som 
vårdar en gynekologiskt sjuk patient är att vara lyhörd, ge ett gott bemötande och vara 
undervisade. Det är inte ovanligt att kvinnan upplever skamkänslor i samband med att 
hon söker vård för gynekologiska besvär, därför är det av stor vikt att sjuksköterskan 
förbereder och underlättar genom samtal med patienten (Georgsson & Bolin 
Stenström, 2016). 

Omvårdnadsteoretisk anknytning 
Omvårdnadens mellanmänskliga dimension är det centrala i Joyce Travelbee’s 
omvårdnadsteori. Fokus ligger på det unika mötet mellan patient och sjuksköterska 
där interaktionen har en stor betydelse för patientens upplevelse av sjukdom och 
lidande (Travelbee, 1971). Den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterskan 
och individen i behov av vård, är det som uppnår omvårdnadens syfte. Relationen 
måste vara ömsesidig men det är sjuksköterskan som har det huvudsakliga ansvaret 
att skapa och bevara den. Travelbee hävdar att relationen uppnås först efter flera 
interaktionsfaser: det första mötet, framväxt av identitet, empati, sympati och 
ömsesidig förståelse och kontakt. (Kirkevold, 1994). 

Sjuksköterskans uppgift är att med god omvårdnad hjälpa en individ, familj eller 
samhälle att hantera sjukdom och lidande. Travelbee anser att det är viktigt för 
patienten att trots sjukdom, finna hopp och meningsfullhet i upplevelserna. 
Utgångspunkten i omvårdnadsteorin är att varje individ är unik och oersättlig. 
Patientens upplevelse och tolkning av sjukdom är subjektiv och skiljer sig från andra 
med samma erfarenhet. Travelbee beskriver att inställningen till nya erfarenheter kan 
influeras från tidigare upplevelser, negativa som positiva. Individens enskilda 
uppfattning av lidande är det som bör vara centralt i sjuksköterskans arbete. Travelbee 
menar på att generalisering tar bort våra individuella utmärkande egenskaper och 
enbart framhäver de gemensamma dragen. Hon tar avstånd från användningen av 
orden “patient” och ”sjuksköterska” då kategoriserande begrepp som dessa leder till 
etiketter och stereotyper (Travelbee, 1971). 

Eftersom Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori har utgångspunkt i den enskilda 
individens upplevelser och erfarenheter, är den lämplig att använda som 
omvårdnadsteoretisk anknytning till kvinnors erfarenheter av att genomgå en 
hysterektomi i fertil ålder. 
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Problemformulering 
Att genomgå en hysterektomi innebär att ett livsproducerande organ elimineras. En av 
tio kvinnor i Sverige genomgår hysterektomi, vilket också utgör detta kirurgiska 
ingrepp till att vara ett av de vanligaste inom gynekologin. Det är en vanlig 
patientgrupp inom vården och som sjuksköterska är det därför viktigt att ha kunskap 
om de hysterektomerade kvinnornas erfarenheter, för att kunna bedriva en god vård 
samt öka livskvalitén hos dessa patienter. Således förekommer intresset av att belysa 
hysterektomerade kvinnors erfarenheter. 

Syfte 
Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av att genomgå en hysterektomi i fertil 
ålder. 

Metod 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Det innebär att syftet besvarade 
genom att finna relevant forskning som strukturerat identifierades, valdes, värderades 
och analyserades med utgångspunkt från Forsberg och Wengström (2013). 
Resultatartiklarna kvalitetsgranskades och analyserades enligt Carlsson och Eimans 
(2003) granskningsmall för kvalitativa studier, där de poängsattes från ett till tre samt 
bedömdes utifrån de fyra kvalitetsindikatorerna för kvalitativ metod: trovärdighet, 
pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. 

Datainsamling 
För att påbörja litteraturstudien gjordes sökningar i Digitala Vetenskapliga Arkivet 
(DiVA), för att säkerställa att tidigare kandidatuppsatser på Halmstad Högskola inte 
belyst det valda ämnet under de senaste fem åren. 

En inledande litteratursökning gjordes i databasen Cumulativ Index of Nursing and 
Allied Health (Cinahl) med sökord relaterade till syftet. Sökorden som valdes var 
“Hysterektomi”, samt “Erfarenheter” som sedan översattes till engelska, 
“Hysterectomy” och “Experience”. Den inledande sökningen bidrog till en 
omformulering av syftet för att avgränsa åldersspannet, genom att komplettera med 
sökorden ”Fertil(a) kvinna/kvinnor” och ”Kvalitativ”. Dessa översattes till engelska, 
”Fertile women/woman” och ”Qualitative”. Åldersbegränsning på databaserna 
användes ej då ingen av avgränsningarna lämpade sig till syftet utan att utesluta 
användbar ålder. Sökordet “Fertile” samt dess engelska synonymer: Reproductive 
age, childbearing age och fertility, genererade i få antal träffar då sökorden ej förekom 
i artiklarna. Sökordet exkluderades därför och istället granskades träffarna manuellt 
för att finna rätt åldersspann. 
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De utvalda sökorden användes vidare i den egentliga sökningen i databaserna Cinahl, 
Psychological Abstracts (PsycInfo) och Public Medline (PubMed), se bilaga A. I den 
egentliga sökningen användes de booleska operatorerna “AND” och “OR”. Booleska 
operatorer används som ett redskap för att sammankoppla sökorden (Östlundh, 2012). 
“AND” användes för att smalna av sökningen samt få sökorden att tillsammans ingå i 
träffarna, till exempel “Hysterectomy” AND ”Experience”. “OR” användes för att 
utvidga sökningen, till exempel “Women” OR ”Woman” (Forsberg & Wengström, 
2013). Trunkering användes i flera av sökorden för att få tillgång till ordets olika 
böjningsformer, till exempel “Experienc*” (Östlundh, 2012). “Hysterecomy” 
användes som Thesaurus i PsycInfo och Subject Heading (MH) i Cinahl i två av 
sökningarna, för att få tillgång till inlagd ämnesordlista och underrubriker i 
databaserna (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökningar i Cinahl 

I databasen Cinahl gjordes två sökningar. Den första innehöll följande sökord: 
“Hysterectomy [MH]” AND “Women*” OR “Woman*” AND “Experienc*”. 
Sökningen genererade i 198 träffar. Av dessa lästes samtliga rubriker och därefter 
lästes 67 abstracts. 21 artiklar valdes ut och granskades gemensamt vilket ledde till 
två resultatartiklar, resterande exkluderades. Dessa var enligt Carlsson och Eimans 
(2003) granskningsmall grad ett respektive två. 

En andra sökning gjordes med följande sökord: “Hysterectomy” AND “Women*” OR 
“Woman*” AND “Qualitative”. Sökningen genererade i 36 träffar. Av dessa lästes 
samtliga rubriker och därefter lästes 26 abstracts. 15 artiklar valdes ut och granskades 
gemensamt vilket ledde till fyra resultatartiklar, de andra exkluderades. Tre av 
resultatartiklarna uppnådde grad ett och den fjärde uppnådde grad två enligt Carlsson 
och Eimans (2003) granskningsmall. I sökningen framkom 20 dubbletter från tidigare 
sökningar. 

Sökningar i PsycInfo 

I databasen PsycInfo gjordes två sökningar. Den första innehöll följande sökord: 
“Hysterectomy [Thesaurus] ” AND “Women*” OR “Woman*” AND “Experienc*”. 
Sökningen genererade i 40 träffar. Av dessa lästes samtliga rubriker och därefter 
lästes 22 abstracts. Tolv artiklar valdes ut och granskades gemensamt vilket ledde till 
två resultatartiklar, resterande exkluderades. Samtliga resultatartiklar uppnådde grad 
två enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. I sökningen framkom 16 
dubbletter från tidigare sökning. 

En andra sökning gjordes med följande sökord: “Hysterectomy” AND “Women*” OR 
“Woman*” AND “Qualitative”. Sökningen genererade i 28 träffar. Av dessa lästes 
samtliga rubriker och därefter lästes 22 abstracts. 15 artiklar valdes ut och granskades 
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gemensamt vilket inte ledde till någon resultatartikel. Samtliga exkluderades. I 
sökningen framkom 21 dubbletter från tidigare sökningar. 

Sökningar i PubMed 

I databasen PubMed gjordes en sökning som innehöll följande sökord: 
“Hysterectomy” AND ”Women*” OR ”Woman*” AND ”Experienc*” AND 
”Qualitative”. På grund av för stort utbud och irrelevanta artiklar slogs sökorden från 
de tidigare sökningarna samman. Sökningen genererade i 26 träffar. Av dessa lästes 
samtliga rubriker och därefter lästes 26 abstracts. 20 artiklar valdes ut och granskades 
gemensamt vilket inte ledde till någon resultatartikel. Samtliga exkluderades. I 
sökningen framkom 23 dubbletter från tidigare sökningar. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att finna lämpliga artiklar som besvarade syftet utformades inklusions- och 
exklusionskriterier. De artiklar som inkluderades skulle vara på engelska, peer 
reviewed, originalartiklar, publicerade mellan år 2008–2019 samt minst grad två 
enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. För att besvara syftet ytterligare 
inkluderades endast kvinnor som inte genomgått menopausen. Artiklar som inte 
besvarade syftet eller inte beskrev patientperspektivet exkluderades. 

Litteratursökningen resulterade sammanfattningsvis i åtta vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats då de bäst besvarade syftet. Totalt lästes 328 titlar, 163 abstracts och 
åtta artiklar inkluderades i studien. Fyra av resultatartiklarna var grad ett och 
resterande fyra var grad två enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Två 
av resultatartiklarna var från USA, resterande var från Australien, Brasilien, Indien, 
Iran, Norge och Taiwan. 

Databearbetning 
Databearbetningen påbörjades när all data var insamlad och åtta resultatartiklar var 
utsedda. Inför databearbetningen följdes direktiven för innehållsanalys av Forsberg 
och Wengström (2013), som delas in i fem steg. I det första steget lästes artiklarna 
först individuellt för att få en inblick i materialet och sedan tillsammans för en mer 
utförlig granskning. För varje artikel gjordes en artikelöversikt, där information och 
sammanfattningar redovisas i bilaga 3. I nästa steg översattes samtliga artiklar och 
nyckelord urskildes ur materialet som besvarade syfte och problemformulering. Enligt 
Forsberg och Wengström innebär det tredje steget en sammankoppling av det utvalda 
materialet till kategorier. Bearbetningen fortsatte med steg fyra där fem olika teman 
identifierades: Bristande information och kunskap, Att fatta beslutet, Nytt perspektiv 
på sexualitet och kvinnlighet, Förlust av fertilitet samt Stöd från partner efter 
ingreppet. I det femte och sista steget tolkades och diskuterades resultatet i relation 
till syftet med litteraturstudien för att uppnå konsensus (Forsberg & Wengstöm, 
2013). 
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Forskningsetiska överväganden 
Kjellström (2012) beskriver att forskningsetik är de etiska överväganden som görs 
inför och under det vetenskapliga arbetet. Forskningsetik finns till för att skydda de 
personer som används som kunskapskälla i forskningen och försvarar människors 
grundläggande värde och rättigheter. Forskningsetik innebär också att värna om 
individens frihet och autonomi gällande medverkandet. De ska inte heller utnyttjas, 
skadas eller såras. Belmontrapporten (1979) belyser de tre etiska grundläggande 
principerna; respekt för personer, göra gott samt rättviseprincipen. Tillsammans med 
de svenska lagarna Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460) och Personuppgiftslagen (1998:204), som numera ersatts av General Data 
Protection Regulation (2016), garanteras deltagarnas säkerhet, välbefinnande och 
rättigheter (SFS:2018:218). Belmontrapporten (1978) belyser respekt för 
autonomin/människans självbestämmanderätt, människans välbefinnande genom att 
minimera skada samt rättfärdiga valet av deltagare till forskningen. Syftet med den 
svenska lagstiftningen kring forskningsetik är att “skydda den enskilda människan 
och respekten för människovärdet vid forskning” (Kjellström, 2012). Forsberg och 
Wengström (2013) skriver att etiska överväganden skall göras i en litteraturstudie och 
beskriver vikten av att välja etiskt granskade studier med tillstånd av en etisk 
kommitté. 

Helsingforsdeklarationen (2008) är en central del och riktlinje vid medicinsk 
forskning. Enligt deklarationens principer är individens omsorg alltid viktigare än 
vetenskapen och samhällets intressen, samt att samtycke krävs vid forskning med 
människor och belyser särskilt forskning vid identifierbara prover och data för 
insamling, analys, lagring och användning för nya ändamål. Deklarationen värnar 
även om individens privatliv för att minimera fysisk och psykisk inverkan hos 
deltagarna. 

Sju av åtta artiklar i litteraturstudien var granskade och godkända av oberoende parter 
eller etisk kommitté. Deltagarna i de åtta kvalitativa studierna var alla informerade om 
studiens upplägg och syfte samt att deltagande var frivilligt. Alla har därmed givit sitt 
informerade samtycke vilket stärker forskningsetiken. I sju av åtta artiklar var 
deltagarna anonyma och i fyra av dessa diskuteras konfidentialitet och anonymitet 
(Kjellström, 2012). En av resultatartiklarna använde sig av namn och ålder på två av 
deltagarna men studien är granskad och godkänd av etisk kommitté. Resultatartikeln 
som inte var granskad av oberoende part eller etisk kommitté, diskuterade deltagarnas 
frivillighet inför studien och anonymitet. Däremot är artikeln publicerad i en tidskrift 
med en stark policy gällande publiceringsetik och värnar om att de publicerade 
artiklarna upprätthåller en god forskningsetik. 
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Resultat 
För att belysa fertila kvinnors erfarenheter av hysterektomi speglas resultatartiklarna i 
fem olika teman: Bristande information och kunskap, Att fatta beslutet, Nytt 
perspektiv på sexualitet och kvinnlighet, Förlust av fertilitet samt Stöd från partner 
efter ingreppet. 

Bristande information och kunskap 
Inför hysterektomin sökte många av de fertila kvinnorna själva information om 
operationen på internet och i andra källor då de ville införskaffa sig så mycket 
information som möjligt (Askew, 2009; Markovic, Manderson & Warren, 2008; Wu, 
Lee, Yeh och Che, 2014). Hos vissa var det grundat i upplevelsen av att inte fått 
tillräckligt med information av läkarna (Askew, 2009). Trots egen 
informationssökning upplevdes vissa av de fertila kvinnorna i intervjuerna fortfarande 
okunniga kring ämnet (Askew, 2009). I Iran fanns ett samband mellan utbildningsnivå 
och informationshämtning bland de fertila kvinnorna. De lågutbildade erhöll inte 
möjligheten orientera sig inom kunskapsområdet, medan de utbildade hade bättre 
förutsättningar. Gemensamt för dem var dock det huvudsakliga behovet och önskan 
inför operationen, att vara välinformerade (Roudi, Tirgari, Cherghi, Dehgan Nayeri 
och Ryyani, 2019). En kvinna upplevde att information avsiktligt undanhölls från 
kvinnorna då operationen gynnade läkarnas inkomst. Kvinnan menade att läkarna i 
många fall istället hade kunnat hjälpa kvinnorna genom rätt vägledning och 
medicinering (Desai, 2016). 

Kvinnor i fertil ålder upplevde att de saknade kunskap och information om andra 
behandlingsmetoder utöver hysterektomi (Askew, 2009). En av kvinnorna var 
ovetandes varför vissa anatomiska delar tagits bort och menade på att läkaren inte 
nämnt anledningen till borttagandet av även livmoderhalsen. En annan deltagare hade 
inte blivit informerad om storleken på myomet, vilket hon trodde kanske kunde hjälpt 
henne att undgå hysterektomin (Askew, 2009). Roudi et al. (2019) lyfte de yngre 
kvinnorna som efter operationen reflekterat kring alternativ behandling. De 
förväntade sig mer information om till exempel hormonbehandling eller minimalt 
invasiv behandling för att om möjligt kunnat undgått hysterektomin. 

Eftersom hysterektomi var en mycket vanlig operation i lantliga delen av Indien, hade 
de fertila kvinnorna från studien ofta möjlighet att utöver läkarna konsultera 
familjemedlemmar eller kvinnor från byn som genomgått hysterektomi (Desai, 2016). 
Många av de fertila kvinnorna upplevde att de innan operationen inte blivit 
informerade om postoperativa komplikationer (Desai, 2016; Markovic et al., 2008; 
Roudi et al., 2019). Kvinnorna i fertil ålder från Iran upplevde att de saknade 
information om till exempel sexuella dysfunktioner och psykiska problem, som inte 
diskuterats med läkarna i samband med operationen (Roudi et al., 2019). En 



 

 10 

australiensk kvinna berättade att hennes emotionella mående efter operationen inte 
uppmärksammats av läkaren (Markovic et al., 2008). 

Särskilt hos de brasilianska fertila kvinnorna framkom det en stor okunskap i väntan 
på hysterektomi. Många av dem fick höra myter såsom att det skulle uppstå ett hål i 
magen efter operationen, att kvinnan blev lemlästad och att det fanns risk att kvinnans 
partner lämnade relationen. De fick även höra att de skulle få dåligt sexliv, “bli som 
en man” samt inte känna njutning under samlag (Aparecida Barbosa Merighi, Moura 
de Oliveira, Pinto de Jesus, Akiko Komura Hoga & Garofalo de Oliveira Pedroso, 
2012). Wu et al. (2014) konstaterade att myter var vanligt förekommande även hos de 
taiwanesiska fertila kvinnorna som var skärrade inför operationen. Förknippat med 
okunskap trodde de på myter såsom att magen skulle kännas tom, att de skulle åldras 
snabbare efter utesluten menstruation samt att ens partner skulle känna en 
tomhetskänsla under samlag på grund av att där inte längre skulle finnas en “vägg” 
(livmoder). 

Att fatta beslutet 
De fertila kvinnorna i Brasilien var så pass begränsade i vardagen att de trots alla 
myter och fördomar upplevde att hysterektomi var nödvändigt för en bättre livskvalité 
(Aparecida Barbosa Merighi et al., 2012). Inför beslutet om hysterektomi räckte det 
inte med läkarnas rekommendationer då det var en stor irreversibel operation (Wu et 
al., 2014). För att få en uppfattning och förståelse kring operationen var det 
nödvändigt för de fertila kvinnorna att diskutera privata frågor med andra parter. Det 
fanns därför ett stort behov av att även ta hänsyn till åsikter från familj och vänner. 
Detta stöd visade sig vara mest angeläget för de fertila kvinnorna och inför 
behandlingsvalet hade familjens, partnerns och vännernas åsikter, attityder och 
upplevelser ett stort inflytande (Askew, 2009; Wu et al., 2014). Förväntad 
symtomlindring var den huvudsakliga faktorn vid beslutet om hysterektomi. Flera av 
de fertila kvinnorna led av så pass rikliga blödningar, menstruationssmärtor, 
urininkontinens, framfall och ryggsmärtor att det hindrade dem i det vardagliga 
sociala livet och hysterektomi sågs som den enda utvägen till ett förbättrat liv 
(Aparecida Barbosa Merighi et al., 2012; Wu et al., 2014). En kvinna berättade att 
operationen var en självklarhet då hon utan hysterektomi inte hade kunnat leva ett 
normalt liv (Aparecida Barbosa Merighi et al., 2012). I Indien hade 
sjukdomssymtomen en annan påverkan på beslutfattandet, då den dominerade orsaken 
till hysterektomi var att kunna återgå till arbetet där symtomen tidigare varit 
hindrande. En kvinna uttryckte att hon ville ta bort livmodern för att kunna tjäna 
pengar igen och även återgå till sin omhändertagande roll i hemmet (Desai, 2016). En 
del såg ingreppet som ett självklart val och hade till och med begärt det tidigare i livet 
(Askew, 2009; Solbrække & Bondevik, 2015). Känslan av att inte ha andra 
behandlingsmöjligheter eller att inte ha något val i beslutet om sin livmoder på grund 
av ohälsa, var frustrerande för många kvinnor (Markovic et al., 2008). 
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Nytt perspektiv på sexualitet och kvinnlighet 
Överlag tyckte de brasilianska kvinnorna i fertil ålder att deras sexliv och sexualdrift 
inte påverkades negativt av operationen och somliga upplevde snarare en förbättring 
(Aparecida Barbosa Merighi et al., 2012). Flera kvinnor i fertil ålder kände sig mer 
fria i sin vardag efter operationen (Markovic et al., 2008; Solbrække och Bondevik, 
2015). För de flesta av kvinnorna i fertil ålder från USA, Kanada, Storbritannien och 
Australien påvisades samlag vara mer njutningsfullt, spontant och intimt efter 
operationen. Detta var till stor del orsakat av att inte längre blöda eller ha ont. De 
kunde även ha sexuellt samlag när de ville utan att behöva vänta tills icke blödande 
period (Askew & Zam, 2013). Sexuella problem efter operationen var mer vanligt 
förekommande hos de iranska kvinnorna i fertil ålder. En av deltagarna uppgav att 
hon inte hade genomgått operationen om hon tidigare fått ta del av de sexuella 
problem som kunde uppstå. Intimiteten med hennes partner förstördes och hon 
upplevde att det dessutom som muslimsk kvinna var svårt att söka hjälp för 
gynekologiska besvär. Alla kvinnorna i fertil ålder var enade om att vården i Iran var i 
behov av att utveckla stöd eller hjälp för de hysterektomerade kvinnorna och deras 
partner, gällande sexuella och känslomässiga behov (Roudi et. al., 2019). Flera 
kvinnor i fertil ålder upplevde även en förlust av kvinnligheten i samband med 
ingreppet (Aparecida Barbosa Merighi et al., 2012; Markovic et al., 2008; Solbække 
& Bondevik, 2015). Somliga kände sig mindre feminina (Solbrække & Bondevik, 
2015) och andra uttryckte en oro över den kvinnliga rollen relaterat till ingreppets 
påverkan på sexualiteten (Aparecida Barbosa Merighi et al., 2012). Förlusten av 
organet kunde också ha en känslomässig koppling hos flera av kvinnorna i fertil ålder. 
En kvinna upplevde att ingreppet var som att förlora ett barn. Hon sörjde förlusten i 
ett helt år efter ingreppet och berättade att hon dagen innan pratat med sin livmoder 
och undrat över dess öde (Roudi et al., 2019). 

Förlust av fertilitet 
Många av kvinnorna i fertil ålder upplevde att hysterektomin genererade i en stor 
förlust relaterat till förlorad reproduktionsförmåga (Aparecida Barbosa Merighi et al., 
2012; Solbække & Bondevik, 2015). Förlusten förknippad till infertilitet tog bort 
meningen med livet genom att utesluta möjligheten att få uppleva en graviditet. 
Tanken på att inte få ett positivt graviditetstest, höra barnets hjärtslag, se ett ultraljud 
och dela glädjen med sin partner upplevdes som särskilt påfrestande för nullipara 
kvinnor (kvinnor som ej fött barn). Umgänge med fertila eller gravida kvinnor innebar 
därmed en stor sorg (Solbrække & Bondevik, 2015). Likaså uppmärksammade Askew 
och Zam (2013) vikten av fertila kvinnors hälsa i förhållande till dilemmat mellan 
operation och infertilitet. Vardagliga situationer som att möta en gravid kvinna på stan 
kunde väcka känslomässiga reaktioner hos kvinnan i fertil ålder. Markovic et al. 
(2008) framhävde en 42-årig kvinna, som upplevde att möjligheten till fler barn hade 
berövats från henne och känslan av att inte själv kunna besluta om sitt öde gällande 
reproduktion var förödande. 
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Infertiliteten efter hysterektomin hade inte stor betydelse hos de kvinnor i fertil ålder 
som redan fått barn eller inte ville ha några (Askew, 2009; Desai, 2016; Markovic et 
al., 2008; Solbrække & Bondevik, 2015). Fem av 18 amerikanska fertila kvinnor 
upplevde att beslutet var lätt att ta då de inte ville ha fler/några barn (Askew, 2009). 
Kvinnorna i fertil ålder såg livmodern endast som ett reproduktionsorgan utan andra 
funktioner efter barnafödseln (Askew, 2009; Desai, 2016; Markovic et al., 2008). 
Solbrække och Bondevik (2015) uppmärksammade en kvinna som upplevde att 
fertiliteten endast var en börda då hon inte behövde den längre. En annan kvinna 
kände att hon återfått sin kropp efter ingrepp samt att hon inte längre skulle behöva 
lida (Desai, 2016). 

Stöd från partner efter ingreppet 
Många av kvinnorna i fertil ålder från USA upplevde sig ha en förstående partner som 
genom hela processen av operation och återhämtning var stöttande. Förhållandena var 
en källa till styrka och tröst för dem (Askew & Zam, 2013). En av de norska 
kvinnorna upplevde att hon berövat mannen möjligheten till ett biologiskt fött barn 
och uttryckte en förståelse för om mannen ville lämna henne. Mannen visade sitt stöd 
genom att uttala vikten av kvinnans hälsa och att han älskade henne för den hon var, 
inte för att hon kunde ge honom barn (Solbrække & Bondevik, 2015). 2,5% av 
kvinnorna i fertil ålder visade sig inte ha en partner med omhändertagande attityd 
eller förståelse kring hysterektomin. En kvinna berättade som exempel att mannens 
brist på förståelse om fysisk återhämtning gjort förhållandet spänt. Cirka 3% uppgav 
även att hysterektomi var orsaken till förhållandets splittring, bland annat på grund av 
kvinnans oförmåga att bli gravid (Askew & Zam, 2013). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
För att finna resultatartiklar gjordes sökningar i databaserna Cinahl, PsycInfo och 
PubMed där samtliga innehåller artiklar med inriktning på omvårdnad, vilket stärker 
litteraturstudiens trovärdighet (Henricson, 2012). Samtliga resultatartiklar var peer 
reviewed vilket innebär att de är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Därmed 
stärks litteraturstudiens pålitlighet (Östlundh, 2012). Förstärkt bekräftelsebarhet 
åstadkoms genom en grundlig redovisning av metoden genom urval, sökord, 
datainsamling och dataanalys (Henricson, 2012). Sökorden som användes var alla 
relevanta till syftet. Sökordet “Fertility” och dess synonymer, som var 
litteraturstudiens huvudsakliga inriktning, fick exkluderas då det genererade i få antal 
träffar som inte heller besvarade syftet. Istället granskades alla artiklar manuellt för att 
kunna garantera att kvinnorna var i fertil ålder. Detta kan ses som en svaghet i 
datainsamlingen då ett flertal artiklar med kvinnor i blandade åldrar fick exkluderas 
på grund av att det inte gick att urskilja erfarenhet gentemot ålder. Sökorden var 
konsekventa i alla databaserna och en styrka som kan ses är det stora antalet 
dubbletter som genererades i sökningarna. Detta kan påvisa väl kombinerade sökord 
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som avgränsade litteraturstudiens problemområde. Inga artiklar ur de två sista 
sökningarna inkluderades till följd av det stora antalet dubbletter. Litteraturstudiens 
begränsade skrivningstid samt att skribenterna var noviser kan ses som en svaghet 
(Henricson, 2012). 

Sökningar i databasen PubMed resulterade i en stor kvantitet sökträffar. I brist på tid 
avgränsades sökningen ytterligare utan att lägga till nya sökord. Istället kombinerades 
sökorden från de tidigare sökningarna i Cinahl och PsycInfo. Detta kan ha påverkat 
litteraturstudien negativt då artiklar relevanta till syftet kan ha utelämnats. Abstrakt 
som inte lästes innehöll titlar där det gick att urskilja kvinnornas äldre ålder, 
irrelevanta patologiska tillstånd lyftes samt där partnerns eller vårdpersonalens 
perspektiv stod i fokus. Dataanalysen kvalitetssäkrades genom både individuell och 
gemensam granskning av artiklarna (Henricson, 2012).  För att ytterligare stärka 
litteraturstudien med ökad bekräftelsebarhet beskrevs inklusions- och 
exklusionskriterier noggrant under metodavsnittet (Wallengren & Henricson, 2012). 
Artiklar som inkluderades var alla orginalartiklar vilket höjer studiens vetenskapliga 
kvalité (Wallengren & Henricson, 2012). Då fertila kvinnors erfarenheter av 
hysterektomi inte var ett tillräckligt uppmärksammat område inkluderades artiklar 
från ett tidsspann på elva år. Östlundh (2012) beskriver att språkliga utmaningar kan 
förekomma vid granskning av artiklar som inte är ens modersmål. Risk för 
feltolkningar kan därför förekomma vilket kan ses som en svaghet. Artiklar med 
information relevant för studiens syfte kan ha missats då artiklar på övriga språk än 
engelska exkluderades.  

Inledningsvis var det aktuellt att finna artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 
ansats till resultatet. Enligt Forsberg och Wengström (2013) beskriver artiklar med 
kvalitativ ansats fenomen, erfarenheter eller upplevelser som framför en djupare 
förståelse av innehållet. Därför valdes till slut endast kvalitativa resultatartiklar då det 
lämpligast besvarade litteraturstudiens syfte. Resultatartiklarna kvalitetsgranskades 
gemensamt vilket stärker litteraturstudiens trovärdighet (Hernicson, 2012) och 
samtliga artiklar uppnådde grad ett eller grad två enligt Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall för kvalitativa artiklar. 

Litteraturstudiens resultat innehåller kvinnors erfarenheter från olika delar av världen: 
Australien, Brasilien, Indien, Iran, Norge, Taiwan och USA. Detta leder till ett 
bredare resultat vilket stärker litteraturstudien. Enligt Statistiska Centralbyrån (2019) 
var det 62 154 kvinnor som invandrade till Sverige år 2018, vilket innebär att 
Sveriges kvinnor har ett mångkulturellt ursprung. Därför är litteraturstudiens resultat 
överförbart till fertila kvinnor i Sverige, trots bristen på svenska resultatartiklar. 
Kopplingen mellan den höga hysterektomi-frekvensen i Sverige (Socialstyrelsen, 
2015) och kulturella aspekter gör det således nödvändigt för sjuksköterskor att ha 
kunskap om kvinnors subjektiva erfarenheter från olika delar av världen. 
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Att använda sig av kritiska vänner under skrivprocessens gång stärker trovärdighet 
och bekräftelsebarhet i litteraturstudien (Wallengren & Henricson, 2012). 
Grupphandledning i form av tre seminarier tillsammans med handledare och 
kurskamrater har skett under skrivandets period. Genom kontinuerlig granskning, 
kritik och handledning från oberoende parter har litteraturstudiens trovärdighet och 
bekräftelsebarhet förstärkts. 

Etiska överväganden har gjorts under litteraturstudiens gång och genom att sju av åtta 
artiklar var godkända av etisk kommitté eller fått tillstånd av en granskande styrelse, 
ökar studiens vetenskapliga värde (Forsberg & Wengström, 2013). I den åttonde 
artikeln framkommer ingen etisk granskning, men deltagarnas frivillighet och 
anonymitet inför studien diskuteras. Tidskriften som artikeln är publicerad i har en 
stark policy gällande publiceringsetik och värnar om att de publicerade artiklarna 
upprätthåller en god forskningsetik. Därför valdes den att ändå inkluderas som 
resultatartikel. 

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter av att genomgå en 
hysterektomi i fertil ålder. Sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2015), är väsentliga för vårdandet av den hysterektomerade 
kvinnan för att ge henne de bästa förutsättningarna innan, under och efter 
vårdtillfället. Travelbee’s (1971) omvårdnadsteori som grundas i patientens subjektiva 
upplevelser och erfarenheter där varje patient kan ha olika omvårdnadsbehov, kan 
kopplas till dagens kärnkompetens, personcentrerad vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2015). En egen reflektion är att Travelbee’s (1971) 
omvårdnadsteori även kan sammanlänkas med litteraturstudiens resultat där 
upplevelsen av hysterektomi kunde konstateras vara subjektiv och följderna av 
operationen var mycket individuella (Aperecida Barbosa Merighi et al., 2012; Askew, 
2009; Askew & Zam, 2013; Desai, 2016; Markovic et al., 2008; Roudi et al., 2019; 
Solbrække & Bondevik, 2015; Wu et al., 2014).  

Flera av resultatartiklarna beskrev vikten av information i samband med den 
omställande operationen samt kvinnornas upplevelser av bristen på 
informationsöverföring (Askew, 2009; Desai, 2016; Markovic et al., 2008; Roudi et 
al., 2019; Wu et al., 2014). Detta fenomen uppmärksammar även Wade, Pletscb, 
Morgan och Menting (2000) i en äldre studie där en tredjedel av kvinnorna anser sig 
få för lite information om ingreppet, kvinnans anatomi och fysiologi samt 
menopausen. Likt litteraturstudiens resultat vill även dessa kvinnor inför operationen 
få ta del av annan information utöver muntlig. I litteraturstudiens resultat framkom det 
även en stor okunskap och rädsla hos kvinnorna relaterat till hysterektomin, som hos 
många grundades i myter och fördomar (Aparecida Barbosa Merighi et al., 2012; Wu 
et al., 2014). En brasiliansk litteraturöversikt bekräftar myternas påverkan på 
kvinnorna där flera oroar sig över att till exempel inte uppfattas som attraktiva efter 
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operationen. Föreställningar som dessa kan orsaka lidande och osäkerhet hos 
kvinnorna (Martins, Pinto, Soares, Muniz, Pickersgill & Antoniolli, 2013). Att 
uråldriga myter om livmodern och hysterektomi lever vidare i det moderna samhället, 
är förvånande med tanke på den moderna vetenskapliga värld vi befinner oss i. En 
reflektion är att myternas påverkan kan vara mer påtaglig hos de lågutbildade 
kvinnorna där okunskap kan förekomma.  

Säker vård, som är ytterligare en av sjuksköterskans kärnkompetenser innebär att ha 
kunskap om säkerhet och risker samt arbeta efter denna kunskap. För att bedriva en 
säker vård krävs även ett etiskt förhållningssätt samt samarbete med patienten och 
andra professioner (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Likt Svensk 
Sjuksköterskeförening (2015) beskriver Croissant och Shafi (2009) omvårdnad vid 
gynekologiska ingrepp där målet är personcentrerad vård, optimering av patientens 
psykiska och fysiska hälsa, minskad postoperativ sjuklighet och komplikationer, tidig 
och säker utskrivning samt en tillfredsställd patient. En egen slutsats är att ett oetiskt 
förhållningssätt samt uteblivet samarbete med patienten kan ses i de fall där kvinnor 
upplevde undanhållen eller otillräcklig information (Askew, 2009; Desai, 2016; 
Markovic et al., 2008; Roudi et al., 2019). Detta tyder på att en säker vård i vissa fall 
inte har bedrivits.  

Konstaterandet under 1800-talet om att vaginal hysterektomi var säkrast (Sutton, 
2014) är fortfarande aktuellt då evidens visar att vaginal hysterektomi medför en 
snabbare återhämtning för kvinnan än abdominal hysterektomi. Det rekommenderas 
därför att utföra vaginal hysterektomi om möjligt (Aarts et al., 2015). På grund av att 
den vaginala metoden kan medföra en märkbart förkortad vaginal längd (Vasallo et 
al., 2006) är det av stor vikt för sjuksköterskan att informera kvinnan om denna risk 
samt ingreppets teknik. Kvinnorna i fertil ålder upplevde sexualiteten som ett känsligt 
ämne att diskutera samt att intima frågor och sexuella problem inte uppmärksammats 
tillräckligt innan operationen (Roudi et al., 2019). Att uppmärksamma eventuella 
problem som kan uppstå vid samlag till följd av hysterektomi, är därför betydelsefullt 
vid informationsöverföringen mellan sjuksköterska och patient. Att vara 
gynekologiskt sjuk kan även upplevas som skamligt för kvinnan (Georgsson & Bolin 
Stenström, 2016). Georgsson och Bolin Stenström lyfter därför sjuksköterskans roll 
vid bemötandet med gynekologiskt sjuka kvinnor. De menar på att sjuksköterskan kan 
underlätta för kvinnan genom att förbereda henne med samtal. Detta stärker även 
Croissant och Shafi (2009), som beskriver vikten av att informera patienten väl kring 
ingreppet under den preoperativa omvårdnaden. En egen reflektion är att rutiner för 
grundlig informationsöverföring gällande ingreppets eventuella negativa följder, hade 
kunnat underlätta för de iranska kvinnorna som upplevde det svårt att söka hjälp och 
diskutera operationens intima följder (Roudi et al., 2019). 

Sexualitet och kvinnlighet efter hysterektomin, speglades ur resultatet från två olika 
synsätt. Somliga kände sig mer feminina och fria efter operationen (Markovic et al., 
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2008; Solbrække & Bondevik, 2015) och upplevde ett förbättrat sexliv (Aparecida 
Barbosa Merighi et al., 2012; Askew & Zam, 2013). Tidigare forskning från 
Australien lyfter kvinnor i fertil ålder med samma aspekt, där majoriteten av de få 
som uttrycker en förändring i sexlivet upplever en förbättring (Ferroni & Deeble, 
1996). Andra kvinnor upplevde att kvinnligheten istället gått förlorad (Aparicida 
Barbosa Merighi et al., 2012; Markovic et al., 2008; Solbrække & Bondevik, 2015), 
kände en oro över inverkan på sexualiteten (Aparicida Barbosa Merighi et al., 2012) 
eller upplevde att de fick sexuella problem efter operationen (Roudi et. al., 2019). 
Sexuella problem är även vanligt förekommande hos de fertila kvinnorna i studien av 
Wade et al. (2000). En egen reflektion är att de kvinnor som genomgår hysterektomi 
utan tidigare sexuella problem, kan uppleva en negativ inverkan på sexlivet efter 
operationen. Däremot kan de kvinnor som lider av sexuella problem innan 
operationen i form av dyspareuni eller onormala blödningar uppleva ett förbättrat 
sexliv efter hysterektomi. 

Resultat visade att de fertila kvinnorna upplevde ett stort behov av att diskutera 
ingreppet och dess följder med närstående kvinnor, familj och vänner innan 
operationen ägt rum (Askew, 2009; Wu et al., 2014). Forskning av Bossick, Sangha, 
Olden, Alexander och Wegienka (2018) som belyser kvinnor som genomgått 
menopausen, bekräftar att kvinnor i väntan på hysterektomi tenderar att diskutera 
ingreppet med närstående som ett stöd inför beslutet. Samma forskning konstaterar att 
yngre kvinnor upplever att beslutet är svårt att fatta när de inte har någon 
jämngammal att överlägga med. En del av de fertila kvinnorna led av så svåra 
symtom att beslutet var lätt att ta för att erhålla en förbättrad livskvalité (Aparecida 
Barbosa Merighi et al., 2012; Desai, 2016; Wu et al., 2014). Hos andra kändes det 
påfrestande att inte själv kunna styra över beslutet och många upplevde det som att 
kroppen gjort valet åt dem (Markovic et al., 2008). Även detta kan jämföras med 
studien av Bossick et al. (2018) där kvinnorna bekräftar att symtomlindring och 
förbättrad livskvalité är det primära med operationen. 

I den postoperativa återhämtningsfasen kunde ett samband ses mellan stöd från 
partnern till kvinnorna i fertil ålder och mående. Flera av männen visade sitt stöd 
genom att vara förstående och hjälpsamma (Askew & Zam, 2013; Solbrække & 
Bondevik, 2015). Rannestad (2005) styrker vikten av en omhändertagande partner 
och understryker att partnerns stöd kan minska risken för psykisk ohälsa hos kvinnan. 
Sjuksköterskans stöd kan också påverka kvinnans välbefinnande och därför är det 
viktigt med framträdande egenskaper som att vara lyhörd, ge ett gott bemötande och 
undervisa patienten (Georgsson & Bolin Stenström, 2016). Det är även viktigt att ta 
hänsyn till kvinnans kulturella och personliga värderingar i samband med 
hysterektomi (Jerpseth, 2011). Travelbee’s (1971) omvårdnadsteori menar också på 
att sjuksköterskans interaktion med patienten har en stor betydelse för patientens 
upplevelse av sjukdom och lidande. En egen reflektion är att sjuksköterskans 
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kommunikation och informationsöverföring är grunden i interaktionen för att uppnå 
en personcentrerad vård. 

Gällande infertilitet upplevde de nullipara kvinnorna, eller de kvinnor som ville ha 
fler barn en stor förlust vid borttagandet av livmodern (Apericida Barbosa Merighi et 
al., 2012; Markovic et al., 2008; Solbrække & Bondevik, 2015). Kvinnor som kände 
sig fullbordade med eller utan barn och inte såg någon annan funktion för livmodern 
upplevde inte samma förlust (Askew, 2009; Desai, 2016; Markovic et al., 2008; 
Solbrække & Bondevik, 2015). En reflektion är att infertilitetens påverkan på kvinnan 
varierar beroende på vilken inställning kvinnan har till reproduktionen, samt vilken 
livsfas hon befinner sig i. En avgörande aspekt är om kvinnorna fött barn innan 
operationen eller inte. Tidigare forskning bekräftar detta genom att redovisa kvinnors 
inställning till fler barn innan medvetenhet om operationen. Studien visar att 
postoperativ ångest, depression, ilska och förvirring är mer framträdande hos de 
kvinnor som önskar eller kanske önskar barn innan de känner till operationen 
(Leppert, Legro & Kjerulff, 2007). Samma företeelse uppmärksammas i en japansk 
studie med fertila kvinnor drabbade av livmoderhalscancer, där en nullipar deltagare 
förklarar att hon hellre är döende om det innebär att hon fortfarande har chansen att 
någon gång kunna få barn (Komatsu et al., 2014). 

Konklusion och implikation 
Litteraturstudiens resultat visade att fertila kvinnor upplevde en oro och osäkerhet 
kring ingreppet. De var därför i stort behov av korrekt och adekvat information inför 
en hysterektomi, då många upplevde bristande information angående ingreppets 
påverkan och följder. Delaktighet i beslut kring ingreppet var av stor betydelse för 
kvinnornas mående postoperativt och inför beslutet sågs det som en stor tillgång att 
kunna överväga för- och nackdelar tillsammans med utomstående parter, som till 
exempel närstående eller andra kvinnor i samma situation. Hos majoriteten av 
kvinnorna bidrog ingreppet till en bättre livskvalitet då de inte längre hindrades i 
vardagen relaterat till svåra symtom. Sexualitetetens och kvinnlighetens påverkan av 
hysterektomin kunde konstateras som mycket individuell. Kvinnligheten kunde 
upplevas som antingen förlorad eller stärkt efter ingreppet. Vidare visade resultatet 
fertilitetens betydelse kopplat till längtan efter barn. Hysterektomin hade en större 
emotionell påverkan hos fertila kvinnor med önskan om barn, än hos fertila kvinnor 
där reproduktion inte var aktuellt. Kvinnor kunde uppleva en oro över att bli lämnade 
av sin partner och därför kunde en stödjande och förstående partner ha stor positiv 
påverkan på kvinnans postoperativa återhämtning. 

Litteraturstudien bidrar till en ökad förståelse för de hysterektomerade kvinnornas 
erfarenheter i fertil ålder. Det framkommer en bristfällig informationsöverföring och 
kommunikation mellan vårdpersonal och patient. Som sjuksköterska är det därför av 
stor vikt att ha kännedom kring ingreppet och dess psykiska och fysiska påverkan på 
kvinnan i fertil ålder, för att optimera omvårdnaden av dessa patienter. Ett 
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förbättringsförslag för att optimera den personcentrerade vården för kvinnorna, är 
utvecklade rutiner för information och undervisning. Mer strukturerade 
informationstillfällen och postoperativa återbesök där även kvinnans mående och 
välbefinnande är i fokus är något att som måste förbättras. Utvecklingen av digitala 
verktyg som mötesplats för hysterektomerade kvinnor är aktuellt då många kvinnor 
upplever ett behov av att prata med andra som genomgått samma operation. Samtidigt 
är det även viktigt med plattformar där kvinnorna kan få möjlighet att diskutera med 
experter inom ämnet för att erhålla korrekt information. 

En reflektion som gjorts under litteraturstudiens gång är att erfarenheten av 
hysterektomi hos kvinnor i fertil ålder inte är ett tillräckligt belyst fenomen. Få 
artiklar belyser europeiska fertila kvinnors upplevelser av operationen och vidare 
forskning hade önskats för att uppmärksamma de fertila kvinnornas upplevelse mer 
grundligt och nationellt. 

 

 

 



 

 

Referenser 

Aarts, J-W-M., Nieboer, T-E., Johnson, N., Tavender, E., Gary, R., Mol, B-W-J. & 
Kluivers, K-B. (2015). Surgical approach to hysterectomy for benign 
gynaecological disease. Cochrane Database of Systematic Reviews. 
doi:10.1002/14651858.CD003677.pub5.  

*Aparecida Barbosa Merighi, M., Moura de Oliveira, D., Pinto de Jesus, M. C., Akiko 
Komura Hoga, L. & Garofalo de Oliveira Pedroso, A. (2012). EXPERIENCES 
AND EXPECTATIONS OF WOMEN SUBMITTED TO HYSTERECTOMY. 
Text Context Nursing, 21(3), 608-615. doi:http://dx.doi.org/10.1590/S0104- 
07072012000300016  

*Askew, J. (2009). A Qualitative Comparision of Women’s Attitudes Toward 
Hysterectomy and Myomectomy. Health Care for Women International, 30, 
728-742. doi:10.1080/07399330903018427 

*Askew, J. & Zam, M. (2013). In Sickness and in Health: The Effects of 
Hysterectomy on Women’s Partners and Intimate Relationships. Journal of 
Couple & Relationship Therapy, 12(1), 58-72. 
doi:https://doi.org/10.1080/15332691.2013.750078  

Bossick, A. S., Sangha, R., Olden, H., Alexander, G. L. & Wegienka, G. (2018). 
Identifying What Matters to Hysterectomy Patients: Postsurgery Perceptions, 
Beliefs, and Experiences. Journal of Patient-Centered Research and Reviews, 
5(2), 167-175. doi:10.17294/2330-0698.1581 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för 
undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete 
mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 
Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola. 

Christensen, R. & Marieb, E.N. (2012). Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och 
annan hälso- och sjukvärdspersonal. (1:a uppl.). Great Britain: Pearson 
Education.  

Croissant, K. & Shafi, M. I. (2009). Preoperative and postoperative care in 
gynaecology. Obstetrics, Gynaecologi & Reproductive Medicine, 19(3), 68-74. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.ogrm.2008.11.007  

Datainspektionen. (2016). Dataskyddsförordningen (GDPR). Hämtad 16 september, 
2019, från https://www.datainspektionen.se/lagar--
regler/dataskyddsforordningen/ 



 

 

*Desai, S. (2016). Pragmatic prevention, permanent solution: Women’s experiences 
with hysterectomy in rural India. Social Science & Medicine, 151, 11-18. 
doi:10.1016/j.socscimed.2015.12.046 

Duhan, N. (2012). Techniques of Hysterectomy. I Al-Hendy, A. & Sabry, M (Ed.), 
Hysterectomy (ed. 1, pp. 3-21). Hämtad från 
https://books.google.se/books?id=IpifDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=h
ysterectomy&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiizvbgtfPlAhVCwAIHHfjUBxI4FB
DoAQhvMAg#v=onepage&q=hysterectomy&f=false  

Ferroni, P. & Deeble, J. (1996). Women’s subjective experience of hysterectomy. 
Australian Health Review, 19(2), 40-55. doi:10.1071/ah960040a 

Flam, F. (2016). Vaginal subtotal hysterektomi = sant. Läkartidningen, 113(43). 
Hämtad från http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/10/Vaginal-
subtotal-hysterektomi--sant/  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3.uppl.). 
Stockholm: Natur & Kultur.   

Fraser, I. S., Critchley, H. O. D., Munro, M. G. & Broder, M. (2007). Can we achieve 
international agreement on terminologies and definitions used to describe 
abnormalities of menstrual bleeding. Human Reproduction, 22(3), 635-643. 
doi:https://doi.org/10.1093/humrep/del478  

Georgsson, S. & Bohlin Stenström, K. (2016). Gynekologi. I Kumlien, C. & Rystedt,  
J. (Red.), Omvårdnad & Kirurgi (s. 477-491). Lund: Studentlitteratur 

Gyhagen M, Bullarbo M, Nielsen T, Milsom I. (2013). Prevalence and risk factors for 
pelvic organ prolapse 20 years after childbirth: a national cohort study in 
singleton primiparae after vaginal or caesarean delivery. BJOG, 120(2), 152–
160. doi:https://doi.org/10.1111/1471-0528.12020  

Helsingforsdeklarationen. (2008). The world medical association declaration of 
Helsinki. Hämtad 24 oktober, 2018, från 
https://www.wma.net/policiespost/wma-declaration-of-helsinki-ethical-
principles-for-medical-researchinvolving-human-subjects/ 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord Cinahl PsycInfo PubMed 

Hysterektomi Hysterectomy [MH] + 
(fritext) 

Hysterectomy [Thesaurus] 
+ (fritext) 

Hysterectomy (fritext) 

Kvinnor Women* (fritext) Women* (fritext) Women* (fritext) 

Kvinna Woman* (fritext) Woman* (fritext) Woman* (fritext) 

Erfarenhet  Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) 

Kvalitativ Qualitative (fritext) Qualitative (fritext) Qualitative (fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 
 

 
* Siffrorna inom parantes redogör för dubbletter från tidigare sökning. 

 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2019-10-21 Cinahl 

Hysterectomy [MH] AND 
Women* OR Woman* (fritext) 
AND Experienc* (fritext) 
Limits: 2008-2019, Peer review, 
English 198 67 21 2 

2019-10-21 PsycInfo 

Hysterectomy [Thesaurus] AND 
Women* OR Woman* (fritext) 
AND Experienc* (fritext) 
Limits: 2008-2019, Peer review, 
English 40 (16*) 22 12 2 

2019-10-21 Cinahl 

Hysterectomy (fritext) AND 
Women* OR Woman* (fritext) 
AND Qualitative (fritext) 
Limits: 2008-2019, Peer review, 
English 36 (20*) 26 15 4 

2019-10-21 PsycInfo 

Hysterectomy (fritext) AND 
Women* OR Woman* (fritext) 
AND Qualitative (fritext) 
Limits: 2008-2019, Peer review, 
English 28 (21*) 22 15 0 

2019-10-25 PubMed 

Hysterectomy (fritext) AND 
Women* OR Woman* (fritext) 
AND Experienc* (fritext) AND 
Qualitative (fritext) 
Limits: 2008-2019, English 26 (23*) 26 20 0 

  Totalt: 328 (80*) 126 83 8 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Aparecida Barbosa Merighi, M., Moura de Oliveira, D., Pinto de Jesus, M. C., Akiko Komura 
Hoga, L. & Garofalo de Oliveira Pedroso, A. (2012). EXPERIENCES AND EXPECTATIONS 
OF WOMEN SUBMITTED TO HYSTERECTOMY. Text Context Nursing, 21(3), 608-615. doi: 
http://dx.doi.org/10.1590/S0104- 07072012000300016 

Land  
Databas 

Brasilien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att förstå kvinnors upplevelse och förväntningar inför en hysterektomi.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk metod 

Urval Tio gifta kvinnor i åldrarna 38-54 med barn sedan tidigare, som genomgått en självvald 
hysterektomi inom det närmsta året på ett universitetssjukhus i Brasilien. Alla kvinnor som deltog 
i studien var deltagare i gruppaktiviteter som anordnades på sjukhuset som ett universitetsprojekt, 
kallat “Self care promotion in womens subjected to hysterectomy and their family caregivers”. 

Datainsamling Den första kontakten med kvinnorna togs under gruppaktiviteterna på sjukhuset där de tillfrågades 
om att delta i studien. För att samla in data gjordes reella intervjuer med kvinnorna som ägde rum 
på studieinstitutionen och hölls under bekväma tider och dagar för kvinnorna. De inledande 
frågorna var “How has your life been since the hysterectomy?”, “Have there been changes?”, 
“What are your expectations having been Hysterectomized?”. 

Dataanalys Datan analyserades enligt Schütz (2003) beskrivning av fenomenologisk metod: kritisk granskning 
och omgranskning för att fånga den övergripande känslan och upplevelsen hos kvinnorna. Sedan 
grupperades de väsentliga uttalandena för att sammansättas i konkreta kategorier. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Studien bidrog till att gruppaktiviteterna som utfördes som testprojekt rekommenderades att 
införas inom sjukvården hos de kvinnor som hade eller kommer att genomgå en hysterektomi. Det 
var viktigt för sjukvårdspersonal att ha kunskapen om hysterektomerade kvinnors 
upplevelser/erfarenheter då de ska vårda om dessa patienter. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 75% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ design. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Askew, J. (2009). A Qualitative Comparision of Women’s Attitudes Toward Hysterectomy and 
Myomectomy. Health Care for Women International, 30, 728-742. doi: 
10.1080/07399330903018427 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att jämföra kvinnors upplevelse av att genomgå antingen en hysterektomi eller 
abdominal myomektomi, som behandling för myom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Grounded theroy 

Urval 18 kvinnor i åldrarna 31–49 som inom de senaste två åren genomgått en hysterektomi eller 
myomektomi. Åtta av kvinnorna har genomgått en myomektomi och tio av kvinnorna har 
genomgått en hysterektomi. 

Datainsamling Genom grupper på internet avsedda för stöd och information inom ämnet, valdes deltagarna till 
studien. Det var av intresse att finna kvinnor med varierade upplevelser med både positiva och 
negativa utfall. Deltagarna fick först ta del av den semi-strukturerade intervju-mallen via mail för 
att på så vis underlätta inför intervjun. Sedan genomfördes en timmes långa intervjuer över telefon 
där samtalet spelades in. Därefter transkriberades intervjuerna till text som deltagarna fick granska 
och ändra i för att uppnå exakthet. 

Dataanalys Det tekniska instrumentet N6 software (QSR) användes för att organisera teman ur texten. Datan 
analyserades genom att både lyssna och läsa om intervjuerna kunde datan granskas flera gånger. 
En utomstående läsare fick ta del av ett randomiserat urval av intervjuerna för att sedan diskutera 
och förfina utvalda teman tillsammans med forskaren.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Kvinnor fick inte tillräckligt med information genom att endast diskutera operationen med läkare. 
Studien föreslog att kvinnor i väntan på hysterektomi även skulle söka information från andra 
källor såsom annan vårdpersonal, informerande hemsidor och stödgrupper. Detta ledde till en mer 
självsäker kvinna vid mötet med läkaren. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 73% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ design. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Askew, J. & Zam, M. (2013). In Sickness and in Health: The Effects of Hysterectomy on 
Women’s Partners and Intimate Relationships. Journal of Couple & Relationship Therapy, 12(1), 
58-72. doi: https://doi.org/10.1080/15332691.2013.750078 

Land  
Databas 

USA, Kanada, Storbritannien, Australien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka effekten på relationer efter en hysterektomi, utifrån kvinnors perspektiv.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Tematisk analys 

Urval 978 kvinnor i åldrarna 21–63 som tidigare genomgått hysterektomi. Studien riktade endast in sig 
på kvinnor som inte genomgått naturlig menopaus innan operationen.  

Datainsamling Studien genomfördes genom en enkät över internet tillgänglighet för världens alla länder. 88% av 
deltagarna bodde i USA och reseterande kom från Kanada, Storbritannien och Australien. 

Dataanalys Datan analyserades enligt Pope, Ziebland och Mays (2006) beskrivning av tematisk analys. De 
första 250 svaren analyserades grundligt för att få ut återkommande kategorier och teman. Det 
tekniska instrumentet som användes av forskaren för att finna mönster och teman var NVivo 8 
software. Under analysens gång gjordes stick-kontroller på datan för att försäkra sig om att 
kodningen speglade originaldatan. 

Bortfall 55 deltagare (1033 svar, 978 användes), som ej gav relevant data. 

Slutsats Resultatet visade att de flesta av kvinnorna upplevde sig ha en stödjande och vårdande partner 
efter hysterektomin. Studien styrker tidigare studier som påvisade en bättre återhämtning och 
anpassning hos kvinnan efter hysterektomin, om hon hade en stödjande partner.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 90% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ design 
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Artikel 4 

 

 

Referens Desai, S. (2016). Pragmatic prevention, permanent solution: Women’s experiences with 
hysterectomy in rural India. Social Science & Medicine, 151, 11-18. doi: 
10.1016/j.socscimed.2015.12.046 

Land  
Databas 

Indien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka olika aspekter som påverkar kvinnors beslutsfattande till att 
genomgå en hysterektomi. Aspekterna som undersöktes var: den enskilda kvinnan, 
hemförhållanden, socioekonomiska förhållanden samt sjukvårdsystem. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Tematisk analys 

Urval 35 låginkomsttagande kvinnor i åldrarna 22–60, som genomgått hysterektomi i lantliga delar av 
Indien. Medelåldern på när hysterektomin genomförts var 36 år.  

Datainsamling Forskaren identifierade kvinnor till studien genom dagliga interaktioner i området, hänvisningar 
från lokal sjukvårdspersonal och övriga informanter. Deltagarna fick ge sitt skriftliga samtyckte 
till att delta i studien. Tid sedan ingreppet samt försäkringsstatus varierade bland deltagarna. 
Datan samlades in genom 2–2,5 timmars långa intervjuer där återkommande teman fastställdes. 
Intervjuerna spelades in i samtycke med deltagarna och traskiberdes sedan till språket Gujarati.  

Dataanalys För att kategorisera och jämföra innehållet såsom attityder, personlighet och beslutsamhet 
användes öppen och induktiv kodning till att urskilja olika teman. Kvinnorna jämfördes genom 
underteman och demografiska variabler, detta genererade i sin tur nya teman. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Kvinnorna beskrev att de hade ansvar och plikt i både arbete och hushåll. I det ojämlika samhället 
i förhållande till bland annat kön, ses huvudsakligen kvinnorna som reproduktiva bidragare med få 
valmöjligheter inom det svaga sjukvårdssystemet. Dessa två motsatser genererade i en 
normalisering av hysterektomi så fort kvinnorna drabbades av en livmodersjukdom som 
påverkade det dagliga arbetet negativt.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 83% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ design 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Markovic, M., Manderson, L. & Warren, N. (2008) Pragmatic Narratives of Hysterectomy Among 
Australian Women. Sex Roles: A Journal of Research, 58, 467-476. doi: 10.1007/s11199-007-
9361-7 

Land  
Databas 

Australien 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att identifiera faktorer (personliga, sociala och medicinska) som kunde påverka kvinnors 
beslutfattande inför operationen och självförståelsen efter. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Tematisk analys 

Urval 30 kvinnor i åldrarna 38–78 som genomgått hysterektomi i reproduktiv ålder. Kvinnorna var både 
från landet och från större städer i Australien. 

Datainsamling Information om studien publicerades i lokala tidningar, vårdcentraler, kvinnokliniker och med 
hjälp av vårdpersonal. Marknadsföringen gjorde det möjligt för kvinnor att själva inse om de hade 
potential till att medverka i studien. Deltagarna var frivilliga och ingen ersättning erbjöds. Varje 
kvinna blev intervjuad i 60–80 minuter av en av studiens forskare. Intervjuerna hölls antingen 
hemma hos deltagaren eller på annan valfri plats. Öppna frågor ställdes för att få kvinnorna att 
berätta om sin upplevelse av hysterektomi.  

Dataanalys SPSS var det tekniska instrument som användes för att urskilja socio-demografisk data. Teman 
identifierades ur intervjuernas innehåll, de letade efter återkommande aspekter, likheter och 
olikheter. Forskarna kodade intervjuerna enskilt och sedan tillsammans för att försäkra förståelsen 
av fenomenet. Forskarna var alla enade under den tematiska analysen och diskussionen. De 
mönster som kunde identifieras ur datan var: positiva, ambivalenta och negativa självförståelser 
hos kvinnan.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Hysterektomin eliminerade kvinnornas lidande relaterat till sjukdom. Operationen upplevdes som 
övervägande positiv trots dess inverkan på kvinnans reproduktivitet. I studiens resultat kunde 
likheter ses med tidigare amerikansk forskning. När kvinnorna upplevde kontroll över sina egna 
kroppar och inte längre behövde stå ut med symtom som annars hindrade dem, kunde de vara mer 
delaktiga i det dagliga livet. Många av kvinnorna upplevde att de inte hade något annat val än att 
genomgå hysterektomi och kände sig inkomplett utan livmoder. Somliga kvinnor upplevde 
svårigheter att hantera infertiliteten trots att de inte ville ha fler barn, detta på grund av påverkan 
från normer och biologiska möjligheter. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 75% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ design 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Roudi, O., Tirgari, B., Cheraghi, M. A., Dehgan Nayeri, N. & Rayyani, M. (2019). “Tender Care”: 
Iranian Women’s Needs to Cope with Hysterectomy and Oophorectomy- A Qualitative Content 
Analysis Study. International Journal of Community Based Nursing & Midwifery, 7(1), 63-74. 
doi: 10.30476/IJCBNM.2019.40847 

Land  
Databas 

Iran 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka iranska kvinnors behov av att hantera en hysterektomi eller 
ooforektomi. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 

Urval 28 deltagare bestående av 24 huvuddeltagare (kvinnor i fertil ålder som genomgått en 
hysterektomi p.g.a. benigna anledningar samt var iranier och persisktalande), en gynekolog, en 
barnmorska och två makar. 

Datainsamling Datainsamlingen började med att ringa till deltagare som passade in med inklusionskriterierna 
innan det bokades in personliga möten och intervjuer. På den första deltagaren utfördes en 
pilotintervju för att belysa brister som sedan kunde anpassas i resterande intervjuer. Intervjuerna 
varade mellan 45–90 minuter och hölls i privata miljöer såsom deltagarens eller intervjuarens 
arbetsplats, sjukhus eller hem, inga andra var närvarande. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades sedan direkt till text. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) riktlinjer för innehållsanalys. 
Intervjuaren läste igenom de översatta texterna och valde sedan återkommande ord, meningar eller 
paragrafer som svarade på frågorna. Instrumentet som användes vid dataanalysens kodning var 
MAX QDE 10 Software.  

Bortfall Inga bortfall 

Slutsats Studien kom fram till att sjukvårdspersonal borde får mer kunskap kring att informera patienterna 
om sexuella problem relaterat till en hysterektomi. Stödgrupper borde etableras för kvinnor som 
genomgått en hysterektomi för att även vid behov hjälpa kvinnor med sin sexualitet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 85% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ design. 
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Artikel 7 

 

 

Referens Solbrække, K. N. & Bondevik, H. (2015). Absent organs – Present selves: Exploring embodiment 
and gender identity in young Norwegian women’s accounts of hysterectomy. International 
Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 10. doi:10.3402/qhw.v10.26720 

Land  
Databas 

Norge 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka unga kvinnors förkroppsligande och självuppfattning efter hysterektomi. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Narrativ analys 

Urval Åtta kvinnor i åldrarna 25–43 som genomgått en hysterektomi inom de närmsta tre åren. 

Datainsamling Deltagarna rekryterades genom föreningen ”Norweigan Gynaecological Cancer Association”. 
Föreningen hjälpte till att uppmärksamma projektet samt förklara syftet med studien för 
medlemmarna. Åtta kvinnor valdes ut och intervjuades under två timmars tid. Sex av intervjuerna 
hölls i en lugn miljö på universitetet där forskarna är stationerade, en intervju hölls hemma hos 
deltagaren och en på deltagarens arbetsplats. Till en början fanns en guide för intervjuarna att 
förhålla sig till men redan när den första deltagaren började med att berätta sin historia 
exkluderades guiden för att använda sig av en mer öppen intervju utifrån kvinnornas synsätt. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan till text.  

Dataanalys För att analysera datan användes Narrativ analys som grundade sig i att begripliggöra och tolka 
kvinnornas livsvärld, för att identifiera kvinnornas syn på sjukdom och hälsa.  

Bortfall Ej angivet  

Slutsats Kvinnornas kroppsuppfattning och självkänsla hade en sammankoppling till hysterektomin. För 
vissa av kvinnorna betydde operationen en befrielse från extrema blödningar med påverkan på det 
sociala livet. För kvinnorna med allvarligare sjukdomar var det en stor förändring att bli botade 
och friska samtidigt som de förlorade möjligheten att skaffa barn. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 71% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ design 
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Artikel 8 

Referens Wu, S-M., Lee, H-L., Yeh, M-Y. & Che, H-L. (2014). Reasons for middle-aged women in Taiwan 
to choose hysterectomy: a qualitative study using the bounded rationality perspective. Journal of 
Clinical Nurising, 23, 3366-3377. doi:10.1111/jocn.12580 

Land  
Databas 

Taiwan 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka kvinnornas egna beslutsfattande gällande hysterektomi för benigna 
anledningar, i förhållande till läkarnas rekommendationer. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 

Urval 17 kvinnor i åldrarna 37–50 med benigna sjukdomar som bestämt sig för att genomgå 
hysterektomi. Kvinnorna skulle vara gifta, ha barn sedan tidigare och inte genomgått menopausen. 

Datainsamling Innan operation valdes lämpliga kandidater ut av en gynekologisjuksköterska i ett 
universitetssjukhus i Taiwan.  Syfte och metod med studien förklarades då för deltagarna 
samtidigt som de fick en skriftlig beskrivning av projektet. De som var villiga att delta fick skriva 
under sitt samtycke och informerades om sina rättigheter att dra sig ur studien. Därefter gjordes 
60–90 minuters långa semistrukturerade intervjuer, som spelades in tre till fem dagar efter att 
kvinnorna genomgått operationen. Under intervjun skrevs field notes för att samla upp känslor och 
reaktioner från både deltagarna och intervjuaren.  

Dataanalys Datan analyserades enligt Kippendorff (2004) samt Elo och Kygäs (2008) beskrivning av 
innehållsanalys. Koder framställdes ur de upplevelserna som var återkommande bland deltagarna. 
Detta gjordes för att få en helhetsbild av kvinnornas beslutfattande kring hysterektomin och förstå 
deras grad av tillfredställelse med operationen. 

Bortfall Inga bortfall. 

Slutsats Kvinnorna kände en lättnad och var nöjda med att själva fått ta beslutet kring deras egen hälsa. De 
upplevde att hälsan kom före trots de kroppsliga förändringarna och sexualitetetens påverkan.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 100% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ design 
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