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Sammanfattning 
 
Hysterektomin eliminerar reproduktionsförmågan hos kvinnan som genomgår 
operationen och samtidigt förändras hennes kvinnliga identitet och sexuella funktion. 
Allt detta leder till psykologiska konsekvenser för kvinnan, men påverkar också hennes 
partner. Då det inte finns mycket forskning om kvinnans upplevelser kring 
hysterektomi, och ännu mindre forskning kring mannens, är syftet med den här studien 
att belysa kvinnors och mäns upplevelse av hysterektomi. Metoden som används är en 
litteraturstudie där 17 vetenskapliga artiklar granskades och användes genom att 
sammanställa resultaten.  

Resultatet visar att kvinnan kan vara orolig och osäker inför sitt beslut att genomföra 
hysterektomi. Efter att beslutet har tagits kommer tankar och oro om möjliga 
konsekvenser från operationen. Kvinnan är därför i stort behov av stöd både från familj 
och från omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Ett år efter hysterektomi återgår de flesta 
kvinnor till ett bättre liv och känner större välbefinnande. Mannen saknar information 
och kunskap om hysterektomi, vilket påverkar hans förmåga att stötta kvinnan. Efter 
hysterektomi upplever de flesta kvinnor en symtomlättnad vilket leder till en förbättrad 
livskvalité. Resultatet visar även att männen upplever kvinnans symtomlättnad som 
befriande. Det sexuella samlivet påverkas ofta till det bättre. Mannens upplevelse av 
hysterektomi påverkar hur han kommunicerar och stöttar sin kvinna. Därför bör också 
mannen sättas i fokus av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Undervisning som riktar 
sig till sjuksköterskan angående detta behövs. Forskning angående mannens upplevelse 
är närmast obefintlig. Kvinnans erfarenhet av hysterektomi påverkas av hur mannen 
uppfattar hysterektomi. Därför bör sambandet mellan hur mannens upplevelse påverkar 
kvinnans upplevelse utforskas mer. Konkreta exempel på en avdelning kan vara att sätta 
sig in i mannens förförståelse, ge honom information utifrån hans villkor och försöka 
bidra till kommunikation mellan parterna.  
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Abstract 
 
The hysterectomy removes the woman’s reproduction ability and at the same time 
changes their feminine identity and sexuality. This leads to psychological consequences 
for woman and also affects her spouse. Since there is little research about woman’s 
experience regarding hysterectomy, and even less research about the man’s experience, 
the purpose of this study was to make research about women’s and men’s experience 
regarding hysterectomy. The adopted method is a literature review where 17 scientific 
articles were reviewed and their findings were put together into the result.  
 
The result shows that the women can be anxious and doubtful before she decides to 
undergo a hysterectomy. After her decision is made, thoughts and anxiety about 
possible consequences regarding the operation appears. Because of this the women have 
a need of support from family and nursing staff. One year after the hysterectomy the 
women return to a better life and experience greater well-being. The men lack 
information and knowledge regarding hysterectomy which influences his ability to 
support the women. After hysterectomy most of the women feel a symptom relief which 
leads to a better quality of life. The result shows that men also experience women’s 
symptom relief like relief for themselves. Sexual relations is mainly positively 
influenced by hysterectomy. The men’s experience of hysterectomy affects how he 
communicates and supports his woman. Therefore the man should be put in focus by the 
nurses. Therefore education for the nurses regarding men’s communication with women 
is necessary. Research regarding the men’s experience is almost non-existent. The 
women’s experience is affected by how the men apprehend hysterectomy.  
The connection between how the men’s experience affects the women’s experience 
should be more investigated. A concrete example for nurses in the ward could be to put 
themselves in the men’s situation, to give them information on their level and try to 
contribute to communication between partners. 
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Inledning 
 
När en kvinna genomgår en operation där livmodern avlägsnas, en så kallad 
hysterektomi kan tankar och funderingar om sexualitet och kvinnlighet uppstå, likaså en 
rädsla för hur partnern ställer sig till ingreppet (Maas, Weijenborg & Kuile, 2003). 
Stotland och Stewart (2001) visar att hysterektomin förändrar kvinnans identitet och 
även hennes sexuella funktion. En hysterektomi-operation medför psykiska, fysiska, 
sociala och sexuella konsekvenser för kvinnan. Kritz-Silverstein, Wingard och Barret-
Connor (2002) visar att forskning gällande psykiska konsekvenser hos de kvinnor som 
genomgår hysterektomi är begränsad.  
Hur dessa konsekvenser påverkar mannen har hittills inte lyfts fram i forskningen.  
Hysterektomi är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen hos kvinnor i Sverige.  
År 2005 genomgick 5365 kvinnor i Sverige hysterektomi (Socialstyrelsen, 2007). 
Wagner, Carlslund, Sorensen och Ottesen (2005) visar att en hysterektomiopererad 
patient som har fått en god upplevelse av sjukhusvistelsen och som är aktiv i sin 
rehabilitering snabbare kommer tillbaka till sin arbetsplats, till skillnad från den patient 
som inte är motiverad att vara aktiv i sin egen rehabilitering.  
Sammanställning av information om både kvinnors och mäns upplevelser i samband 
med hysterektomi är en viktig del i försöket att förbättra livskvalitén hos de kvinnor 
som genomgår ingreppet, och deras partner.  
Sjuksköterskan har ansvaret att ge kvinnan individuellt anpassad information som rör 
sig om undersökning, vård och behandling i samband med hysterektomin. Kvinnan har 
också rätt till information som rör olika behandlingsalternativ efter operationen (Raadu, 
2007). 
 
 
Bakgrund  
 
Vanliga orsaker bakom en hysterektomi är endometrios, godartade muskeltumörer eller 
blödningsrubbningar. De flesta kvinnor som genomgår hysterektomi gör detta för att 
höja livskvalitén. Ett mindre antal kvinnor genomgår operationen på grund av 
livshotande sjukdomar som cancer (Hahn, 1993; Hysterectomy, 2007). 
Det finns två alternativ av hysterektomi; total respektive subtotal hysterektomi. Total 
hysterektomi innebär att hela livmodern och livmoderhalsen (cervix uteri, lat.) 
avlägsnas, medan en subtotal hysterektomi innebär att livmoderhalsen lämnas kvar efter 
borttagande av livmodern. Operationen kan utföras på två olika sätt, vaginalt eller 
abdominalt (Hysterektomi, u.å; Lindskog, 2004; Gynekologisk tumörbehandling, 2006). 
Hysterektomi-operationen tar mellan en till två timmar. Kvinnan är vanligtvis sövd 
under operationen. Vid vaginal hysterektomi kan kvinnan istället för att sövas bli 
bedövad med ryggbedövning en så kallad spinal eller epidural bedövning 
(Hysterektomi, u.å). 
 
Enligt Farmen och Hol (2001) är sjuksköterskans uppgift att förbereda patienten fysiskt 
och mentalt för själva operationen. Det är också sjuksköterskans uppgift att stötta 
kvinnan under hela läkningsprocessen tills hon känner sig kapabel att återgå till 
vardagen. Som underlag i detta omvårdnadsarbete ligger bland annat informationen om 
känslomässiga upplevelser kopplade till operation och läkning. Därför är det viktigt att 
sjuksköterskan, som är huvudansvarig för patientens omvårdnad, har information 
relaterad till detta tillgänglig för att kunna använda den i sin omvårdnad av kvinnan. 
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Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan också kunna kommunicera med 
patienten och dess anhöriga på ett lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska ha en 
öppen dialog med patienten och kunna informera om det aktuella läget. Hon måste 
också förvissa sig om att informationen nått fram. 
  
För att minska oro hos kvinnan före operationen kan hon få information hemskickad, 
där allt viktigt angående operationen finns nedskrivet. För att ge kvinnan de bästa 
förutsättningarna kan sjuksköterskan före operation diskutera de föreställningar och 
frågor hon har (Stotland & Stewart, 2001). 
Sjuksköterskan ska vara medveten om att då tiden före operationen ofta är flera veckor 
lång, kan kvinnan ha många frågor och funderingar när hon kommer in till avdelningen. 
Hon ska få möjlighet att ställa dessa frågor så fort som möjligt. Sjuksköterskan ska 
skapa en välkomnande och trygg miljö för kvinnan och hennes man (Weström, Åberg, 
Andersson & Jönsson, 2000). Genom ankomstsamtalet försöker sjuksköterskan bilda sig 
en uppfattning om kvinnans förståelse om situationen kring operationen. När 
information ges om den kommande hysterektomin finns det vissa saker sjuksköterskan 
bör tänka på.  En är att informationen måste ligga på den nivå som fungerar för kvinnan 
och även för mannen om han är närvarande (Weström, et al., 2000). För att se om 
kvinnan förstått kan sjuksköterskan låta henne återberätta informationen, och sedan se 
till att besvara hennes frågor. Överdriven information eller för mycket vid samma 
tillfälle är inte alltid av godo. Informationen ska delas upp och vara lättsmält för att inte 
skrämma eller blockera kvinnan. För att kunna svara på kvinnans frågor är 
kommunikation mellan läkaren och sjuksköterskan nödvändig (Weström, et al., 2000).   
Vissa kvinnor uppger att de upplever negativa emotionella reaktioner efter operationen. 
En försämrad livskvalité kan hänga ihop med förändrad sexuallust och kvinnoidentitet 
eller tidigt menopaus (Hahn, 1993).  
Efter en hysterektomi är det inte längre möjligt för kvinnan att bli gravid, och detta kan 
vara en känslomässig stress som framkallar en känsla av tomhet. En del kvinnor kan 
uppleva att de har förlorat en del av sig själva, samtidigt som andra kan uppleva en 
lättnad av att inte längre besväras av symtomen som föranlett operationen (Stotland & 
Stewart, 2001). 
 
Travelbee (1979) skriver i sin omvårdnadsmodell att omvårdnad är en mellanmänsklig 
process där sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten att finna mening i sin 
situation, och på så vis lära sig att bemästra den. Centrala begrepp i hennes 
omvårdnadsmodell är kommunikation och målinriktad, intellektuell kontakt mellan 
patient och sjuksköterska. Sjuksköterskan ska förstå att patienten är en unik individ som 
inte kan liknas vid någon annan. Först när sjuksköterskan känner till hur patienten 
upplever sin situation kan hon förbereda sig för omvårdnaden av patienten. När det 
gäller kommunikation menar Travelbee (1979) att empati är sjuksköterskans bästa 
verktyg. Sjuksköterskan kan känna empati genom att utvärdera sig själv och studera 
sina egna erfarenheter. För att kommunikation ska uppstå måste patienten förstå vad 
sjuksköterskan säger. Däremot är en vanlig missuppfattning att kommunikationen ska 
innebära att patient och sjuksköterska håller med varandra. Travelbee (1979) anser 
vidare att kommunikation är viktigt då det är den främsta metoden för sjuksköterskan att 
hjälpa patienten med dess aktuella problem, att möta problemen som kan komma, att 
inse meningen med situationen, att se sin egen delaktighet och vilka alternativ som finns 
till den nuvarande situationen.  
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Sjuksköterskan har ett stort ansvar i mötet med kvinnan och hennes partner. 
Sjuksköterskan ska jobba aktivt för att ge kvinnan och mannen en positiv upplevelse av 
den tid de befinner sig på avdelningen. För att kunna bidra till detta måste 
sjuksköterskan vara väl insatt i hur kvinnan och mannen upplever hysterektomin. 
 
 
Syfte 
 
Syftet var att belysa kvinnans och mannens upplevelse av hysterektomi. 
 
 
Metod 
 
Metoden är en litteraturstudie. 
 
 
Datainsamling 
 
Artikelsökning  genomfördes i tre olika databaser: Cinahl, PubMed och Academic 
Search Elite. Sökorden som användes var: hysterectomy i kombination med 
experiences, communication, psychosocial factors, gynaecological disorders, patient 
satisfaction, decision making, outcomes, quality of life och partners view .  
Inklusionskriterier var studier som handlade om kvinnans och mannens upplevelser när 
kvinnan genomgått en hysterektomi, studier skrivna på engelska eller svenska, och 
studier som var publicerade år 1997-2007.  
Exklusionskriterier var studier som handlade om själva hysterektomi-operationen eller 
medicinsk behandling. Sökhistoriken redovisas i tabell 1. 
 
För att hitta relevanta studier lästes först titeln, om denna överensstämde med syftet 
lästes även abstract, och om även detta överensstämde med syftet lästes artikeln. Vissa 
artiklar fanns i fulltext och andra beställdes från biblioteket på Campus Varberg.  
 
Tabell 1 Sökhistoria  
 

Databas  Datum  Sökord  Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstract  Urval 1  

Urval 2 

valda 
artiklar 

CINAHL  21/2-07  
Hysterectomy/  

Experiences  
22  12  4  2  

 23/2-07  

Hysterectomy/ 
(narrow by 

subject) 
Psychosocial 

factors  

38  11  7  4  
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Databas  Datum  Sökord  Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstract  Urval 1  

Urval 2 

valda 
artiklar 

 26/2-07  
Hysterectomy/ 
Gynaecological 

disorders  
1  1  1  1  

 26/2-07  Hysterectomy/ 
Decision making 36  3  1  1  

 26/2-07  Hysterectomy / 
Outcomes  90  2  1  1  

Academic 
Search 
ELITE  

23/2-07  
Hysterectomy/  

Outcomes  
54  6  1  1  

 23/2-07  
Hysterectomy/  

Quality of life  
49  5  1  1  

PUBMED  21/2-07  
Hysterectomy/  

Experiences  
68  9  1  1  

 21/2-07  
Hysterectomy/  

Partners view  
3  1  1  1  

 
Sökningen i de olika databaserna gav flera dubbletter på studier som endast redovisas i 
tabell 1 under rubriken ”antal träffar”. I Cinahl valdes även alternativet ”narrow by 
subject” efter sökordet experiences, här valdes då ”psychosocial factors” vilket 
resulterade i 4 valda studier.  
Det gjordes en kompletterande sökning i Cinahl där tidsperspektivet togs bort. Detta 
gjordes då studierna visat sig under pilotsökningen men föll bort då tidsperspektivet 
lagts till. Studierna handlade om upplevelsen av hysterektomin. Sökningen resulterade i 
ytterligare fyra studier som beställdes. Tre av dessa fyra studier undersökte mannens 
upplevelser vid en hysterektomi. 
Studierna lästes och kvalitetsgranskades utifrån Carlssons och Eimans (2003) 
bedömningsmall för kvalitativ och kvantitativ metod. 
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Databearbetning 
 
Sjutton vetenskapliga artiklar bearbetades för att nå syftet med litteraturstudien. Dessa 
numrerades och delades upp i tre grupper. Varje grupp lästes av en person som skrev en 
kort sammanfattning av studien. Efter detta roterade studierna och en ny 
sammanfattning skrevs av nästa läsare. Detta pågick tills alla studier var granskade och 
skriftligt sammanfattade tre gånger. I dessa sammanfattningar framkom fyra teman. De 
var psykisk upplevelse, fysisk upplevelse, sexualitet, och information/kommunikation.  
 
Resultaten lästes återigen igenom och markerades med olika färger för att se i vilka 
teman innehållet kunde tematiseras. Många studier hörde hemma i fler än ett tema.  
 
Vid förnyad bearbetning upptäcktes dock en brist i uppdelningen då de olika teman inte 
gick att skilja från varandra. Att isolera sexualitet då den omfattar både psykiska och 
fysiska upplevelser ansågs omöjligt. Därför ändrades uppdelningen till två teman: den 
psykiska upplevelsen ur kvinnans och mannens perspektiv och den fysiska upplevelsen 
ur kvinnans och mannens perspektiv före respektive efter hysterektomin. 
 
 
Resultat  
  
Den psykiska upplevelsen ur kvinnans och mannens 
perspektiv före hysterektomin 
 
Upplevelsen av hysterektomi började redan när beslutet skulle tas angående operation. 
Upplevelsen kunde vara positiv såväl som negativ. Många kvinnor tvekade en längre tid 
innan de klarade av att bestämma sig (Uskul, Ahmad, Leyland och Stewart, 2003). 
Anledningar till tveksamhet kunde vara tidsbrist då kvinnorna upplevde att de var 
tvungna att ta hand om sin familj innan de tog hand om sig själva. Andra anledningar 
som nämndes var tveksamhet till att bli infertil, detta nämndes särskilt då kvinnorna 
hade haft missfall tidigare. 
 
För att kunna ta beslutet om att genomföra hysterektomin vände sig kvinnorna till sin 
partner för att få stöd (Bernhard, Harris & Caroline, 1996; Richter, McKeown, Corwin, 
Rheaume & Frasier, 2000). De sökte också stöd och information från vänner, familj, 
tidskrifter, Internet och läkare (Richter, et al., 2000). Trots detta ville kvinnorna 
framhålla att det var de själva som tog det slutgiltiga beslutet angående operationen, 
eventuellt i samråd med läkaren (Bernhard, et al., 1996; Richter, et al., 2000). En kvinna 
uttryckte sig: ”I can do what I want. It's my body” (Richter et al., 2000, s. 58). 
Kvinnorna upplevde ett behov av stöd från sina män men upplevde också att 
kommunikationen ofta inte fungerade tillfredställande mellan dem (Bernhard, et al., 
1996). 
 
Negativa känslor som kvinnorna upplevde före hysterektomin var humörsvängningar, 
nervositet, irritation och depression (Williams & Clark, 2000). Andra känslor som 
besvärade dem var sömnsvårigheter, trötthet och rastlöshet, tankar om infertilitet och 
förändrad sexualitet (Lalos & Lalos, 1996). Symtomen kvinnorna led av påverkade dem 
negativt med låg självkänsla, nervositet, lättretligt humör och känslor av hjälplöshet. 



6 

Detta ledde till en försämrad livskvalité (Uskul, Ahmad, Leyland & Stewart, 2003). En 
kvinna säger: 
”I was getting suicidal. I couldn ́t live like that anymore. I had too many unpleasant  
days. I was in constant trouble and constant discomfort.” (Uskul, et al., 2003, s.59) 
 
Även känslor av ångest och rädsla inför operationen infann sig hos kvinnorna. 
Detta var ofta relaterat till oro att hitta cancer under ingreppet, eller att utveckla cancer 
om ingreppet inte utfördes. Rädsla relaterat till vad som skulle hända med kvinnans 
familj om något skulle hända henne uppkom också (Uskul, et al., 2003). 
Kvinnorna upplevde även stress över att åka till sjukhus och att bli patienter. Denna 
stress var kopplad till en rädsla att bli identitetslös som patient. De kvinnor som skulle 
genomgå en abdominal hysterektomi upplevde större ängslan och oro än de som skulle 
genomgå en vaginal hysterektomi (Carr, Brockbank, Allen & Strike, 2005). För att 
hantera denna oro sökte kvinnorna stöd genom kommunikation med medarbetare, familj 
eller vänner (Galavotti & Richter, 2000; Wade, Pletsch, Morgan & Menting, 2000). 
 
Kvinnorna uppskattade när de fick information om olika behandlingsmetoder 
(Entwistle, Williams, Skea, MacLennan & Bhattacharya, 2006). De var ofta nöjda med 
mängden information de fick av läkaren men dock inte med kvalitén. Även om de 
uppskattade att få information om själva operationen så saknade de information som 
rörde alternativa behandlingsmetoder. Denna information sökte kvinnorna istället själva 
på andra ställen som i böcker, tidsskrifter eller på Internet (Galavotti & Richter, 2000; 
Uskul, et al., 2003). 
 
Männen uttryckte att de påverkades negativt av kvinnans gynekologiska tillstånd som 
kraftiga blödningar före hysterektomin. De upplevde ett missnöje med det sexuella 
samlivet då detta påverkades av kvinnans symtom. Ofta ledde symtomen till mindre 
sexuell lust och mindre glädje i samlivet (Lalos & Lalos, 1996).  
Inför operationen upplevde en del av männen dubbla känslor, de var oroliga för själva 
operationen, att komplikationer skulle uppstå eller att cancer skulle hittas. Vissa var 
också oroliga att hysterektomin skulle leda till personlighetsförändringar hos kvinnan. 
Trots oron såg många män fram emot resultatet av hysterektomin och var stöttande 
under och inför operationen (Lalos & Lalos, 1996). 
Andra negativa föreställningar inför ingreppet kunde vara rädsla att det sexuella 
samlivet skulle försämras eller att kvinnligheten skulle försvinna hos partnern 
(Bernhard, 1992; Richter, et al., 2000). En annan negativ upplevelse inför operationen 
var att kvinnan inte längre skulle kunna bli gravid. Kvinnorna själva uttryckte att de 
trodde att männen skulle uppleva infertiliteten som påfrestande om de ville skaffa barn. 
De trodde även att männen hade det besvärligt med kvinnornas humörsvängningar. 

Den psykiska upplevelsen ur kvinnans och mannens 
perspektiv efter hysterektomin 
 
När operationen var över upplevde kvinnorna återigen positiva såväl som negativa 
reaktioner. En vecka efter operationen hade kvinnorna både bra och dåliga dagar. De 
dåliga dagarna kantades av känslomässig labilitet och osäkerhet angående om de tagit 
rätt beslut, då de inte visste hur bra de skulle läka (Lalos & Lalos, 1996). Obehag 
relaterat till konsekvenser av operationen, klimakteriet, en förändrad sexuallust och 
eventuell hormonbehandling påverkade kvinnorna negativt (Uskul, et al., 2003). 
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Hormonbehandlingen skapade oro hos kvinnorna. De var rädda för viktuppgång, att 
utveckla cancer, eller att få tillbaka sina gamla symtom. Andra negativa upplevelser var 
ömhet i brösten, huvudvärk, humörsvängningar, känslor om förlorad kvinnlighet, 
förändrad kroppsbild samt sorg över att inte längre ha möjligheten att bli gravid 
(Lambden, et al., 1997). 
Kvinnorna upplevde ett behov av stöd när dessa känslor gjorde sig gällande (Wade, et 
al., 2000). 
Negativa känslor som var kopplade till sexualiteten var smärtor och obehag som 
uppkom vid sexuellt umgänge. Kvinnorna upplevde att de tappade intresset för sexuella 
samlivet och att det således försämrades (Lambden et al., 1997). 
 
De positiva reaktionerna som uppkom efter operationen var upplevelsen av ett ökat 
välbefinnande, mindre irritation och humörsvängningar, samt upplevelsen av att vara 
mindre deprimerad. De kvinnor som upplevde detta uttryckte att de var nöjda med 
hysterektomin (Lambden, et al., 1997). Kvinnorna upplevde också lättnad över att 
operationen var över och en längtan efter att erhålla känslomässig stabilitet (Uskul, et 
al., 2003). Oron som uppkommit en vecka efter operationen för vissa kvinnor, angående 
om de tagit rätt beslut, hade försvunnit efter åtta veckor. Dessa kvinnor kände sig nu 
tillfreds med sitt beslut. Kvinnorna upplevde sig må psykiskt bättre. De ville upplysa 
andra kvinnor om att operationen i sig inte behöver vara ett orosmoment, och att 
operationen bör genomföras om den är nödvändig för kvinnan. De ville dock påpeka att 
då ingreppet leder till infertilitet ska beslutet tänkas över (Linenberger & Cohen, 2004). 
Fyra månader efter operationen upplevde kvinnorna att deras relationer med andra hade 
förbättrats (Lambden, et al., 1997) 
Sex månader efter operationen upplevde kvinnorna att de hade bättre livskvalité än 
tidigare, de kunde gå vidare med sina liv och använde uttryck som att de kände sig 
friskare och friare. En kvinna sade att hon äntligen kände sig som en hel kvinna och att 
hon hade fått bättre självförtroende. De upplevde att beslutet med operationen var bra 
för dem och att de kände sig förnyade. Trots detta var kvinnorna mindre benägna att 
råda andra kvinnor att genomföra hysterektomi, de sade att beslutet skulle tänkas över 
noga eftersom det skulle påverka deras liv. Efter ett år hade kvinnornas självförtroende 
växt och de hade bearbetat beslutet om operationen. De upplevde sig mer 
omtänksamma, mer självständiga, att de hade ett större intresse för andra och även fler 
intressen i allmänhet. Livet kretsade inte längre runt hysterektomin som nu fanns i deras 
förflutna. De kände att de hade vuxit som människor (Linenberger & Cohen, 2004). 
Efter ett år upplevde kvinnorna att symtomen de hade upplevt en vecka efter 
operationen, som osäkerhet och känslomässig labilitet, hade halverats (Lalos & Lalos, 
1996). 
En kvinna upplevde att det inte var operationen i sig som var det svåra med 
upplevelsen, utan bieffekterna av hormonbehandlingen (Lambden, et al., 1997). 
 
Kvinnornas upplevelse av det sexuella samlivet före och efter hysterektomin 
förändrades inte märkbart. Om förändring skett så påtalade kvinnorna att den var en 
positiv förändring (Williams & Clark, 2000; Anderson Darling & McKoy-Smith, 1993; 
Lambden et al., 1997). De kvinnor som upplevde en positiv förändring kände också att 
deras intresse för det sexuella samlivet växte (Lambden et al., 1997) 
De kvinnor som blev erbjudna kognitiv hjälp upplevde sig mindre känsliga, hade 
mindre oro och kände mer tillfredsställelse postoperativt (Callaghan & Cheungli, 2002).  
Kvinnorna uttryckte ett behov av ett system där stöd och information fanns att tillgå, 
exempelvis som stödgrupper. Detta gällde både före och efter operation. En kvinna 
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uttryckte att hon var lugnare före operationen då en sjuksköterska stöttade familjen 
(Williams & Clark, 2000). Kvinnorna som upplevde stöd från omvårdnadspersonalen på 
avdelningen upplevde detta som positivt (Wade, et al., 2000). Även stöd från 
medpatienter var av betydelse (Carr, et al., 2005). 
 
Männens negativa upplevelse av hysterektomin var kvinnans infertilitet, förändringar i 
sexlivet, och en känsla av förlorad manlighet då han inte längre kunde göra henne 
gravid. De uppgav att detta var orsaker till en eventuell skilsmässa (Bernhard, 1992). 
En del män upplevde en negativ påverkan av hysterektomin i form av minskad sexuell 
lust från bägge parter. När det gällde informationen uttryckte männen missnöje. De var 
inte nöjda med informationen de fått angående hysterektomi, och de ansåg att detta 
ledde till sämre kommunikation med kvinnan. De strävade både efter att få professionell 
information och broschyrer riktade till män, då de huvudsakligen fick informationen 
från sin partner (Lalos & Lalos, 1996). 
 
Männens positiva upplevelse av hysterektomin efter själva operationen var att 
hysterektomin hade låg eller ingen effekt på relation med kvinnan. En man uttryckte att 
hysterektomin hade fört honom och kvinnan närmare varandra (Bernhard, 1992). Ett år 
efter operationen uttryckte männen en minskning av eventuella negativa effekter. Mer 
än hälften av männen i studien påstod att hysterektomin hade positiv påverkan 
alternativt ingen påverkan på deras sexuella liv. 
 
De flesta män vars partner genomgått en hysterektomi kommunicerade väldigt lite om 
operationen med sin partner eller andra personer. De upplevde att operationen var tabu 
och inte ett tema att diskutera öppet. De ansåg att om de inte frågade om operationen så 
skyddade de kvinnan från att göra hennes situation värre (Bernhard, 1992). Många av 
männen undvek att visa och dela med sig till kvinnan av sina känslor angående 
operationen. De gjorde detta för att skydda sig själva då de kände sig sårbara. Männen 
höll en viss distans när det gällde beslutstagandet också i syfte att skydda sig själva om 
resultatet av operationen inte blev vad de hade förväntat sig. Allt detta ledde till att 
männen kommunicerade mindre med kvinnorna om deras operation (Bernhard, et al., 
1996).  
  
Den fysiska upplevelsen ur kvinnans och mannens perspektiv 
före hysterektomin 
  
De gynekologiska problem som kvinnorna besvärats av före hysterektomin var ofta 
oregelbundna blödningar, kraftiga blödningar, framfall, kramper, kraftiga smärtor eller 
tryck över magen. Andra problem kunde vara smärta i bäckenbotten, smärta i 
urinblåsan, blåsproblem eller smärtor vid samlag. De kraftiga blödningarna gav ofta 
upphov till anemi och trötthet. Kvinnorna upplevde att dessa symtom påverkade deras 
liv negativt både på arbetet och i sociala sammanhang (Uskul, et al., 2003). En kvinna 
uttryckte sig:  
”My heavy bleeding kept me home all the time. If I had to leave home, I had to make  
sure that I was close to a bathroom because I had to change my tampon every single  
hour” ( Uskul, et al., 2003, s. 58).  
De här fysiska symptomen påverkade också negativt kvinnornas partner genom 
försämrat sexuellt samliv (Lalos & Lalos, 1996). 
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En del kvinnor upptäckte dock de gynekologiska problemen först i samband med 
läkarkontakt eller förlossning. Andra kroppsliga symtom som uppblåst buk, att inte 
kunna sova på magen, och smärtor i ryggen påverkade också kvinnorna negativt. 
Kvinnorna i ovanstående studie hade gått med sina symtom i genomsnitt 4,6 år innan de 
valde att genomgå en hysterektomi (Uskul, et al., 2003). 
 
Den fysiska upplevelsen ur kvinnans och mannens perspektiv 
efter hysterektomin 
 
En vecka efter operationen mådde kvinnorna relativt bra men besvärades av smärta och 
svullnad. Enligt en kvinna var de tre första dagarna fysiskt svåra. Två kvinnor nämnde 
att det var värre att genomgå en hysterektomi än ett kejsarsnitt. Kvinnorna utgick ifrån 
hur ont de hade och om de upplevde onormal trötthet när de beskrev hur väl de läkte. 
Vissa upplevde negativa symtom som uppsvällda bukar, smärta vid gaser och 
svettningar (Linenberger & Cohen, 2004). 
 
De kvinnor som fick läggas in igen efter operationen på grund av problem i 
operationssåren, tarmarna, blåsan eller sammanväxningar upplevde missnöje. En del 
kvinnor upplevde att de mådde fysiskt sämre efter att ha gjort hysterektomin. Problem 
som kvinnorna upplevde var magbesvär och vaginala besvär som torrhet och svamp i 
underlivet (Kjerulff, Rhodes, Langenberg, & Harvey, 2000). 
Kvinnor som genomgick en öppen abdominell hysterektomin blev liggande längre på 
sjukhus än de som genomgick en laparaskopisk abdominell hysterektomi, och deras 
största fysiska problem postoperativt var blödningar, infektioner i buken och skador på 
urinblåsan (Persson, Wijma, Hammar & Kjoelhede, 2006). 
 
De positiva upplevelser kvinnorna hade efter hysterektomin var relaterade till lättnad 
över att ha klarat av ingreppet. Detta ledde till att de kunde se fram emot ett liv utan 
symtomen som tidigare orsakat dem sämre livskvalité (Uskul, et al., 2003). 30 kvinnor 
av 102 i nedanstående studie uppgav att de upplevde bättre livskvalité då de slapp sina 
tidigare symtom (Wade, et al., 2000). 
 
Efter åtta veckor hade kvinnorna högre energinivå och de flesta normala 
kroppsfunktioner hade återkommit. De upplevde lättnad över att vara symptomfria 
(Linenberger & Cohen, 2004). 
Sex månader efter hysterektomi hade kvinnorna en bättre fysisk hälsostatus än vad de 
hade före operationen (Lambden, et al., 1997; Rannestad, Eikeland, Helland & 
Qvarnström, 2001). 
  
Av männen ansåg hälften att deras livskvalité hade förbättrats efter att kvinnorna hade 
genomgått hysterektomin. Detta på grund av att kvinnorna inte längre besvärades av 
problematiska symtom, att de därför indirekt fått mer energi (Lalos och Lalos, 1996).  
Kvinnorna uppgav att de trodde att männen upplevde lättnad då kvinnornas fysiska 
lidande minskat eller försvunnit (Richter, et al., 2000). 
Många missuppfattningar florerade dock bland männen om vad som kunde hända efter 
att kvinnan genomgått hysterektomi. En av dessa missuppfattningar var att de skulle få 
svårare att tillfredställa kvinnan sexuellt (Bernhard, 1992). 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
   
Studierna söktes vid olika tillfällen och sökningen skulle göras mer strukturerad och 
målinriktad om den gjordes om idag. Sökningen resulterade i ett flertal dubbletter både i 
de olika databaserna men också i samma databas med olika sökord. Då uppsatsen 
skildrar kvinnors och mäns upplevelse hade fler kvalitativa studier varit önskvärda. 
Studier som beskrev kvinnans upplevelser ansågs tillräckliga. En svaghet var att artiklar 
som beskrev mannens upplevelser var få och något äldre. Det fanns svårigheter att 
urskilja kvinnornas åldrar i de olika studierna. Detta ansågs vara en svaghet eftersom 
problematiken som kommer med infertilitet bara är relevant för kvinnor som är under en 
viss ålder då hysterektomin genomförs. En jämförelse mellan de olika åldersgrupperna 
hade varit önskvärd. 
 
Hälften av studierna hade sitt ursprung i USA. Detta kan anses som en svaghet och kan 
begränsa tillämpningen av resultatet i Norden. I några av dessa studier gjordes en 
skillnad mellan afro-amerikanska och vita kvinnor och män. Varför detta skulle vara 
viktigt och varför denna uppdelning gjorts är inte möjligt att se. Detta upplevdes 
diskriminerade och icke relevant. Därför valdes detta perspektiv bort i litteraturstudien.  
Tidsperspektivet påverkade studien framförallt i stadiet då artiklarna söktes. I efterhand 
hade mer tid för sökning varit önskvärt. 
 
Resultatdiskussion 
 
Under databearbetningen kontrollerades respektive studies kvalité med hjälp av 
bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier som var utarbetade efter 
Carlsson och Eiman (2003). Av 17 studier var 11 kvalitativa, 5 kvantitativa och 1 både 
och. Studiernas syfte, metod och konklusion kan ses i tabell 2 i bilaga 1. 
Artikelgranskningen gav 6 artiklar av första grad och 11 artiklar av andra grad. En del 
artiklar uppgav inga etiska aspekter och en del artiklar hade en begränsad 
metodbeskrivning vilket resulterar i att undersökningen inte är möjlig att upprepa.  
Studierna upplevdes tillfredställande då det fanns både kvalitativa och kvantitativa 
studier. Detta gjorde uppsatsens resultat mer trovärdigt eftersom de kvalitativa och 
kvantitativa studierna belyser upplevelsen från olika håll. Många av studierna var 
longitudinella, vilket också gav resultatet mer trovärdighet. Med longitudinella studier 
menas att intervjuerna skett vid upprepade tillfällen under en längre tidsperiod.  
 
Behovet av stöd, kommunikation och information vid hysterektomi är en viktig aspekt 
för kvinnan (Lalos & Lalos, 1996; Williams & Clark, 2000; Uskul, et al., 2003). Redan 
när kvinnan ska ta beslutet om att genomföra hysterektomi visar Richter et al. (2000) att 
behovet av stöd uppkommer. Enligt Smebye (1997) innebär stöd till patienten att man 
uppmuntrar, erkänner, uppmärksammar och bekräftar henne. Detta betyder inte 
nödvändigtvis att sjuksköterskan ska hålla med henne i hennes åsikter, det räcker att 
bekräfta dem (Travelbee, 1979). Inför operationen upplever kvinnorna bland annat 
rädsla att cancer ska hittas (Williams & Clark, 2000). Smebye (1997) uppger att man 
stöttar patienten genom att bekräfta hennes känslor, detta sker bland annat genom att 
lyssna aktivt på kvinnan. Sjuksköterskan bör främja att en kommunikativ kontakt 
skapas mellan kvinnan och hennes man. Williams och Clark (2000) och Travelbee 
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(1979) visar att vikten av en stöttande sjuksköterska är stor för kvinnan.   
Kvinnan har ett behov av att få information och söker det bland annat genom familj, 
läkare, tidskrifter och tidningar.(Uskul, et. al., 2003). Kvinnan är dock inte alltid nöjd 
med den information som hon får av sin läkare (Galavotti & Richter, 2000). Hanssen 
(1997) beskriver att patienter i allmänhet upplever en brist på information, och att de har 
ett behov av att få prata med både patienter i samma situation och med sin 
sjuksköterska. Att kommunicera med kvinnan är att skapa kontakt. En bra form av 
kommunikation är den som kallas terapeutisk kommunikation. Inom denna form av 
kommunikation anses att människan är självständig och aktiv och detta leder till att 
patienten inte uppfattas som objekt i samtalet. Samtalet förs istället mellan två subjekt, 
det vill säga att sjuksköterskan och patienten hamnar på en jämlik nivå. Trygghet är 
grundläggande för att en god kommunikation ska uppstå. Samtidigt ger god 
kommunikation en känsla av trygghet och kontroll. Att tillfredställa kvinnans behov av 
kommunikation och kunskap är viktigt då det kan minska hennes rädsla och oro. Det är 
inte bara kvinnorna som upplever en brist på information, utan även männen. De saknar 
professionell information och anser att kommunikationen med kvinnan drabbas om han 
inte har tillräcklig kunskap om hysterektomin (Lalos & Lalos, 1996). Då männen känt 
att de fått för lite information blir de osäkra på hur de ska samtala med sin kvinna 
(Bernhard, et al., 1998). Smebye (1997) visar att när man ger stöd till anhöriga ger man 
indirekt stöd till patienten. Detta betyder att när sjuksköterskan ger information och stöd 
till mannen så skapar hon bättre förutsättningar för kvinnan att få en bra upplevelse av 
hysterektomin. Här kan sjuksköterskan enligt Smebye (1997), genom att kommunicera 
med mannen hjälpa kvinnan att få en bättre upplevelse. Sjuksköterskan kan aldrig 
ersätta det stöd som mannen står för, hon kan istället försöka att stärka det band som 
finns mellan paret. Detta kan sjuksköterskan åstadkomma genom att ge mannen 
information om kvinnans tillstånd och behov och se till att han finns till hands vid 
kritiska situationer, som vid operationen. Vid dessa kritiska tillfällen är det också viktigt 
att sjuksköterskan ger mannen stöd och uppmärksamhet. Ett annat sätt att stärka bandet 
mellan mannen och kvinna är att låta honom vara med vid utskrivningstillfället. 
Behovet av behandlingsinriktad information är stort och vid utskrivningstillfället ska 
denna form av information ges. Enligt Travelbee (1979) ska kommunikationen mellan 
patient och sjusköterska bidra till en målinriktad intellektuell kontakt. En kontakt där 
patienten känner sig sedd och respekterad och där kommunikationen fungerar enligt 
patientens behov. Först när sjuksköterskan känner till hur patienten upplever sin 
situation kan hon förbereda sig för omvårdnaden av patienten. I omvårdnaden ingår 
samtal och information. När det gäller kommunikation säger Travelbee (1979) att 
sjuksköterskans bästa verktyg är att använda sin empati. Med empati menar Smebye 
(1997) att se och försöka förstå kvinnans och mannens upplevelse.  
Mannen undviker ibland att tala med kvinnan om hysterektomi i syfte att skydda både 
sig själv och henne, han tror att hon blir upprörd om han tar upp ämnet. Mannen talar 
oftast inte med någon om detta, trots att oro inför operationen och framtiden är vanligt 
förekommande (Lalos & Lalos, 1996). Därför är det viktigt att ge specifik riktad 
information till mannen (Smebye, 1997). Genom att ge mannen bra information ger 
man honom möjlighet att känna trygghet och kontroll (Lalos & Lalos, 1996). Travelbee 
(1979) beskriver hur det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att se en mening 
i situationen, och att lära denne att bemästra den. Som sjuksköterska kan man använda 
sig av denna teori också på mannen, om han kan se en mening i sin egen roll som 
stöttande person till kvinnan hjälper man honom att finna sin egen plats. Travelbee 
(1979) menar vidare att det är viktigt att patienten känner delaktighet. Om 
sjuksköterskan kan få mannen att känna delaktighet i kvinnan tillfrisknande så är det 
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större chans att han involverar sig. Smebye (1997) visar att anhöriga är viktiga som 
patientens stöd och motivation hemma, där vårdpersonalen inte längre kan hjälpa till.   
  
Kvinnorna var inte nöjda med kvalitén på informationen och kommunikation som 
läkarna gav, men de ansåg att mängden av information var tillräcklig (Galavotti & 
Richter, 2000). När information ska ges visar Hanssen (1997) och Weström, et al. 
(2000) att sjuksköterskan måste vara medveten om vad kvinnan och mannen har för 
förväntningar, förförståelse och resurser. För att informationen ska nå fram måste den 
läggas på en nivå anpassad till mottagarna. Travelbee (1979) menar att kommunikation 
inte uppstår om mottagaren inte förstår vad sjuksköterskan försöker säga. Hanssen 
(1997) visar vidare att orelevant eller bristfällig information kan minska tilliten för 
sjuksköterskan. Om kommunikationen fungerar kan det leda till mindre psykiskt och 
fysiskt lidande.  
Information kan ge bägge parter minskad stress och rädsla, och för kvinnan kan detta 
bidra till mindre smärtlindring och tidigare mobilisering postoperativt. Vid 
undervisningstillfället ska sjuksköterskan tänka på den icke verbala kommunikation 
som pågår. Kvinnan och mannens kroppsspråk, deras ansiktsuttryck och röstläge 
avslöjar hur de uppfattar situationen. Miljön där informationen ska ges påverkar hur den 
kommer att uppfattas. Om kvinnan är smärtpåverkad måste också detta tas med i 
sjuksköterskans beräkningar. Weström, et al. (2000) visar att för att se om kvinnan och 
mannen förstått informationen kan man låta dem återberätta och sedan se till att besvara 
deras frågor. För mycket information vid samma tillfälle är inte alltid av godo. 
Informationen ska delas upp och vara lättsmält för att inte vara skrämmande eller 
blockerande. För att sjuksköterskan ska kunna svara på frågorna från kvinnan eller 
mannen är även kommunikationen mellan läkare och sjuksköterska viktig. Om 
sjuksköterskan är insatt i behandlingsplanen så kan hon ge bättre svar. Genom att 
diskutera med kvinnan före operationen ger man henne de bästa förutsättningarna för en 
bra upplevelse. Både mannen och kvinnan ska inför operationen få veta vad de har att 
vänta, hur sexualitet kan förändras och hur symtomen förväntas förändras (Stotland & 
Stewart, 2001). 
  
Kvinnorna i studien av Williams och Clark (2000) påtalar ett behov av att kunna få stöd 
och information i form av stödgrupper eller liknande. Smebye (1997) visar att 
självhjälpsgrupper kan verka som stödgrupper för kvinnorna efter att de lämnat 
sjukhuset. I en självhjälpsgrupp ska alla vara aktiva, det finns inget ledarskap. Man 
bearbetar problemen genom att alla delar med sig av upplevelser och erfarenheter om 
hur de löser och bemästrar vardagen. Det har visat sig att självständighet och 
självmedvetenhet ökar hos deltagarna i gruppen, samtidigt som de får fler sociala 
kontakter och färre psykosomatiska symtom.   
  
Det är inte ovanligt att kvinnorna upplever förändrad kroppsbild efter att de genomgått 
hysterektomi (Wade, et al., 2000).  Solvoll (1997) visar att när kroppsuppfattningen 
förändras efter en operation måste självbilden omvärderas vilket kan upplevas som 
jobbigt. När denna förändring sker kan även identiteten upplevas som hotad. Om detta 
uppstår eller inte beror på hur kvinnan upplever förändringen efter hysterektomin. 
Uppfattningen av identiteten är också starkt kopplad till kön, sexualitet och fortplanting. 
Genom sexualitet bekräftar kvinnan och mannen varandras identitet. Socialstyrelsen. 
(2005) föreskriver att det ingår i sjuksköterskan ansvar att stötta kvinnan och mannen i 
detta genom att kommunicera på ett lyhört och empatiskt sätt. För att hjälpa en kvinna 
med hotat självbild visar Solvoll (1997) att sjuksköterskan med hjälp av kommunikation 
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i en trygg och säker miljö kan stärka kvinnan. I det här samtalet är det viktigt att 
sjuksköterskan visar respekt, trygghet och äkthet mot kvinnan.   
  
En viktig aspekt av kvinnans och mannens upplevelse kring hysterektomi är hur 
sexuella samlivet förändras. De flesta kvinnors upplevelse av det sexuella samlivet före 
och efter hysterektomin förändras inte märkbart. Om förändring sker så är det en positiv 
förändring (Anderson Darling & McKoy-Smith, 1993;Williams & Clark, 2000). 
Det visar också Maas, et al. (2003) samt Vomvolaki, Kalmantis, Kioses och Antsaklis 
(2006) i sina studier. Även mannen uttrycker efter hysterektomin att om sexuella 
samlivet förändrades så är det till det bättre (Bernhard, 1992). Dock var både män och 
kvinnor oroade inför operationen att sexuallivet skulle förändras till det sämre (Lalos & 
Lalos, 1996). Travelbee (1979) uttrycker att då alla patienter är individer måste all 
kommunikation bygga på detta, sjuksköterskan kan genom att sätta sig in mannens och 
kvinnans situation hjälpa dem att kommunicera runt deras specifika orosmoment. 
Genom att berätta för mannen och kvinnan vad som kan ske med sexualiteten kan 
sjuksköterskan bidra till att stärka banden mellan dem (Stotland & Stewart, 2001). 
 
 
Konklusion 
 
Resultatet visar att kvinnan kan vara orolig och osäker inför sitt beslut att genomföra en 
hysterektomi. Efter att beslutet har tagits kommer tankar och oro om konsekvenser av 
operationen. Kvinnan är därför i stort behov av stöd både från sin man och från 
sjuksköterskan. Ett år efter hysterektomin återgår de flesta kvinnor till ett bättre liv och 
känner större välbefinnande. Mannen saknar information och kunskap om hysterektomi, 
vilket påverkar hans förmåga att stötta kvinnan. Även mannen upplever större 
livskvalité ett år efter hysterektomin. 
 
Efter operationen upplever de flesta kvinnor en symtomlättnad vilket leder till en 
förbättrad livskvalité. Resultatet visar att männen upplever kvinnans symtomlättnad 
som befriande och att det sexuella samlivet oftast påverkas till det bättre. 
 
 
Implikation 
 
Mannens upplevelse av hysterektomi påverkar hur han kommunicerar och stöttar sin 
kvinna. Därför bör också mannen sättas i fokus av sjuksköterskan. Om mannen får stöd 
stöttas även kvinnan och får således en bättre upplevelse. Undervisning som riktar sig 
till sjuksköterskan angående detta behövs.  
 
Kvinnans erfarenhet av hysterektomi påverkas av hur mannen uppfattar hysterektomi. 
Därför bör sambandet mellan hur mannens upplevelse påverkar kvinnans upplevelse 
utforskas mer.  
 
På en avdelning kan sjuksköterskan sätta sig in i mannens förförståelse genom att 
samtala med honom. Sjuksköterskan kan även ge honom information utifrån hans 
villkor och försöka bidra till kommunikation mellan parterna. För att bidra till en positiv 
upplevelse för kvinnan bör sjuksköterskan ta hänsyn till mannen och hans känslor.  
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1993, USA Anderson Darling, C., 
Mckoy-Smith, Y.M. 

Understanding 
hysterectomies: 
sexual 
satisfaction and 
quality of life. 
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skillnaderna i 
upplevelse av 
livskvalité och 
sexuell 
tillfredsställelse 
mellan  kvinnor som 
genomgått 
hysterektomi och de 
som inte genomgått 
hysterektomi. 

Kvantitativ 
studie. 
Frågeformulär. 
n: 346 kvinnor 
 

Det finns inga skillnader i 
upplevd livskvalité mellan de 
två grupperna. Hysterektomi 
gruppen upplevde större 
sexuell tillfredsställelse 
jämfört med icke-hysterektomi 
gruppen.   

I 

1992, USA Bernhard, L.A. Men’s views 
about 
hysterectomy and 
women who have 
them 

undersöka vad män 
hade för upplevelse 
och åsikt om 
resultatet av 
hysterektomi hos 
kvinnan och hur 
hysterektomi 
påverkar mannens 
relation med kvinnan. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 
deltagare. 
n: 25 män 

Hysterektomi hade liten eller 
ingen effekt på förhållandet. 
Informationen fick de av 
kvinnan. Kommunikationen 
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communication 
about 
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kvinnor och män 
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Prospektiv 
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n: 22 kvinnor och 
22 män 

Kvinnorna och deras män hade 
en bra allmän kommunikation 
men kommunikationen 
angående hysterektomi 
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II 

2002, 
Storbritannien 

Callaghan, P., Cheung 
Li, H. 

The effect of pre-
operative 
psychological 
interventions on 
post-operative 
outcomes in 
Chinese women 
having an elective 
hysterectomy 

undersöka om det 
fanns skillnader 
gällande ängslan och 
oro mellan kvinnor 
som fick information 
om operationen och 
kognitiv hjälp och de 
kvinnor som bara fick 
information. 

Kvantitativ 
studie. 
Experimentgrupp
en får information 
och kognitiv 
terapi medan 
kontrollgruppen 
får bara 
information 
n: 48 kvinnor 
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n: 48 kvinnor 
(kontrollgruppen) 

De kvinnor som fick 
information och kognitiv hjälp 
mådde generellt bättre 
postoperativt. 
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2005, 
Storbritannien 

Carr, E., Brockbank, 
K., Allen, S., Strike, P. 

Patterns and 
frequency of 
anxiety in women 
undergoing 
gynaecological 
surgery. 

undersöka oron pre- 
och postoperativt hos 
patienter som 
genomgår 
hysterektomi. 

En kvalitativ och 
kvantitativ studie. 
Frågeformulär 
och 
telefonintervjuer. 
n: 80 kvinnor. 

Kvinnorna kände ofta oro och 
ängslan i samband med 
hysterektomi. II 
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Storbritannien 

Entwistle, V., 
Williams, B., Skea, Z., 
MacLennan, G., 
Bhattacharya, S. 

Which surgical 
decisions should 
patients 
participate in and 
how? Reflections 
on women´s 
recollections of 
discussions about 
variants of 
hysterectomy 

undersöka hur 
mycket information 
kvinnorna får om 
alternativa 
behandlingar och om 
de i sådana fall har 
stor påverkan på valet 
av behandling. 

Kvantitativ 
studie. 
Frågeformulär. 
n: 104 kvinnor 

Kvinnorna fick sällan 
information om alternativa 
behandlingsmetoder. Detta 
hade önskats. 

II 

2000, USA  Galavotti, C., 
 Richter, D 

Talking about 
hysterectomy: the 
experiences of 
women from four 
cultural groups 

undersöka likheter 
och skillnader mellan 
kvinnors upplevelse 
och attityder från fyra 
olika kulturer 
angående 
hysterektomi  

Longitudinell 
kvalitativ studie.  
Intervjuer med 
afro-amerikanska, 
vita, hispanska 
och navajo 
kvinnor. 
Antal deltagare 
anges inte. 

De flesta kvinnor är nöjda med 
resultatet av operationen. Det 
finns skillnader mellan 
grupperna när det gäller 
beslutsfattande angående 
hysterektomi. 

II 

2000, USA Kjerulff, K.H., Rhodes, 
J.C., Langenberg, P.W., 
Harvey, L.A. 

Patient 
satisfaction with 
results of 
hysterectomy 

undersöka hur 
kvinnor upplever 
hysterektomi och vad 
som gör dem 
missnöjda angående 
hysterektomi. 

Longitudinell 
kvalitativ studie. 
Intervjuer med 
deltagare. 
n: 1299 kvinnor 

Det kvinnor ogillar är 
komplikationerna som 
hysterektomi kan medföra. II 
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1996, Sverige Lalos, A., Lalos, O. The partner´s 
view about 
hysterectomy 

tydliggöra 
psykologiska, sociala 
och sexuella 
konsekvenser för 
kvinnans partner vid 
hysterektomi. 

Kvalitativ studie.  
Intervjuer med 
deltagare. 
n: 24 kvinnor 
n: 24 män 

Hysterektomi var positiv och 
gav livskvalité och förbättrat 
sexuellt umgänge mellan 
parterna. I 

1996, USA Lambden, M.P., et al. Women’s sense 
of well-being 
before and after 
hysterectomy 

undersöka kvinnans 
välbefinnande före 
och efter hon 
genomgått en 
hysterektomi 

Longitudinell 
kvantitativ studie. 
Frågeformulär. 
n: 178 kvinnor 

Efter operationen ökade 
välbefinnandet och den 
sexuella funktionen hos 
kvinnorna. 

I 

2004, USA Linenberger, H., 
Cohen, S.M. 

From 
hysterectomy to 
historicity 

beskriva 
tillfrisknande efter 
hysterektomi 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie.  
n: 58 kvinnor 

Beskriver fyra faser av 
tillfrisknande efter 
hysterektomi. 
Första fasen innefattar 
uppföljning av fysiska 
symptom direkt efter 
operationen och i andra fasen 
jämför kvinnorna deras 
välbefinnande innan 
operationen och åtta veckor 
efter operationen. Tredje fasen 
börjar sex månader efter 
operationen när kvinna känner 
sig fysiskt frisk samtidigt som 
det psykiska och emotionella 
tillståndet har förbättrats. Ett år 

II 
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efter operationen har 
kvinnorna tillfrisknat helt och 
operationen är inte längre av 
primärt intresse för dem. 

2006, Sverige Persson, P., Wijma, K., 
Hammar, M., 
Kjoelhede, P. 

Psychological 
wellbeing after 
laparoscopic and 
abdominal 
hysterectomy-a 
randomised 
controlled 
multicentre study 

jämföra 
laparoskopisk 
abdominal 
hysterektomi med 
öppen abdominal 
hysterektomi 
gällande psykiskt 
välbefinnande 
postoperativt 

Longitudinell 
kvalitativ studie.  
Intervjuer med 
deltagare. 
n: 125 kvinnor.  

Sex månader efter 
hysterektomin syns ingen 
skillnad mellan kvinnornas 
välmående. De med 
laparoskopisk hysterektomi 
stannar kortare tid på sjukhuset 
och har även kortare 
sjukskrivning. 

I 

2000, Norge Ranestad, T., Eikeland, 
O-J., Helland, H., 
Qvarnström, U. 

The general 
health in women 
suffering from 
gynaecological 
disorders is 
improved by 
means of 
hysterectomy 

utvärdera långsiktigt 
hur kvinnorna mår 
efter hysterektomi. 

Longitudinell 
kvantitativ studie. 
Frågeformulär. 
n: 111 kvinnor 

Efter 6 månader mådde 
kvinnorna generellt bättre och 
de besvärligaste symtomen 
hade lagt sig. II 
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2000, USA Richter, D.L., 
McKeown, R.E., 
Corwin, S.J., Rheaume, 
C., Fraser, J. 

The role of male 
partners in 
women’s decision 
making regarding 
hysterectomy 

beskriva kvinnornas 
uppfattning angående 
männens kunskap och 
attityd inför 
hysterektomi samt 
männens roll i 
kvinnornas beslut att 
genomföra 
hysterektomi. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 
deltagare. 
n: 82 kvinnor 

Kvinnorna upplevde att 
männen inte var tillräckligt 
informerade om hysterektomi. 
Det fanns många 
missuppfattningar hos männen. 
Kvinnorna begränsade 
männens roll i beslutet att 
genomföra hysterektomi.   

II 

2003, Canada Uskul, A.K., Ahmad, 
F., Leyland, N.A., 
Stewart, D.E. 

Women’s 
hysterectomy 
experiences and 
decision-making 

undersöka kvinnornas 
upplevelse av 
gynekologiska 
symptom och hur 
denna upplevelse 
leder till beslut att 
genomgå 
operationen. 

Retrospektiv 
kvalitativ studie.  
Intervjuer med 
deltagare. 
n: 29 kvinnor 

Beslutet att genomgå 
hysterektomi dröjer fastän 
gynekologiska symptomen har 
negativ påverkan på 
kvinnornas liv. II 

1999, USA Wade, J., Pletsch, P.K., 
Morgan, S.W., & 
Menting, S.A. 

Hysterectomy: 
what do women 
need and want to 
know? 

beskriva kvinnornas 
upplevelser av 
hysterektomi 

Retrospektiv 
kvantitativ studie. 
Frågeformulär. 
n: 102 kvinnor 

Identifierar olika teman som 
beskriver kvinnornas 
upplevelse I 

2000, USA Williams, R.D.,  
Clark, A.j. 

A qualitative 
study of women´s 
hysterectomy 
experience 

tydliggöra kvinnans 
förväntningar av 
hysterektomi 

Kvalitativ studie.  
Intervjuer med 
deltagare. 
n: 38 kvinnor 

Positiv upplevelse av 
hysterektomi. Behov för mer 
information om kvinnans 
gynekologiska tillstånd som 
leder till hysterektomi. 

II 

 


