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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Benigna gynekologiska åkommor är något som påverkar kvinnors 

hälsa och livskvalitet. Hysterektomi är den andra vanligaste operationen inom 

gynekologin och kvinnor som är drabbade av benigna gynekologiska åkommor 

kan genomgå en hysterektomi som behandling. Livskvaliteten påverkas även av att 

genomgå en hysterektomi.  

 

Syfte: Att beskriva livskvaliteten efter genomgången hysterektomi för kvinnor 

som drabbats av benigna gynekologiska åkommor.  

 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 14 artiklar har utförts. Artiklarna är 

publicerade mellan 2000-2016 och är från olika länder. Sökningar har gjorts i 

databaserna PubMed, Cinahl, Web of Science och psykINFO.  

 

Resultat: Resultatet presenteras i sju kategorier där undertexten handlar om 

kvinnors livskvalitet efter hysterektomi. Kategorierna presenterar livskvalitetens 

olika aspekter och om förbättring eller försämring i symtom kan ses. Kategorierna 

är: smärta och blödning kan kvarstå, för tidig menopaus inträder, det sexuella 

samlivet, förlust av fertilitet, faktorer som kan påverka livskvaliteten relaterat till 

total hysterektomi, psykiska upplevelser av att ha genomgått en hysterektomi och 

informationsbehov. 

 

Slutsats: Livskvaliteten förbättras för de allra flesta kvinnor efter genomgången 

hysterektomi. Vissa symtom kan kvarstå, även om de blir förbättrade.  

 

Nyckelord: Benigna gynekologiska åkommor, hysterektomi och livskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: Benign gynecologic condition are something that affects women's 

health and quality of life. Hysterectomy is the second most common surgery in 

gynecology and women who suffer from benign condition may undergo a 

hysterectomy as treatment. The quality of life is also affected by undergoing a 

hysterectomy. 

 

Aim: To describe the quality of life after a hysterectomy for women who suffers 

from benign gynecologic condition. 

 

Method: A literature review based on 14 articles have been performed. The 

articles are published between 2000-2016 and are from different countries. 

Searches have been made in the databases PubMed, CINAHL, Web of Science and 

psykINFO. 

 

Results: The result are presented in seven categories and the sub-texts describes 

women's quality of life after hysterectomy. The results present quality of life in 

different aspects, and if the symptoms gets worse or improves. The categories are: 

early menopaus, the sexual life, loss of infertility, factors that affects the quality of 

life related to total hysterectomy, psychological experience of undergoing 

hysterectomy and information needs.  

 

Conclusion: Quality of life were improved for most women after the 

hysterectomy. Some symptoms may persist, although the most were improved. 

 

Keywords: Benign gynecologic condition, hysterectomy, quality of life  
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1. Inledning 

Genom en litteraturöversikt har undersökts hur kvinnor upplever sin livskvalitet 

efter att ha genomgått en hysterektomi som behandling för benigna gynekologiska 

åkommor. Syftet med behandlingen är att ge kvinnor bättre livskvalitet. Avsikten 

var att ta reda på om hysterektomi som behandling hjälper mot symtomen, och leder 

till ökad livskvalitet. 

 

Inledningsvis beskrivs kortfattat vad hysterektomi respektive benign gynekologisk 

åkomma är. Den vanligaste orsaken till att en kvinna genomgår en hysterektomi är 

benigna åkommor. Kvinnor med benigna gynekologiska åkommor upplever ofta att 

de ignoreras av sjukvården och inte tas på allvar. Detta trots att de olika tillstånden 

ofta påverkar hela kvinnans liv, som till exempel: fertiliteten, förmågan att klara av 

det dagliga livet med familjen, andra sociala relationer samt det sexuella samlivet. 

De olika gynekologiska åkommorna är vanligt förekommande över hela världen, 

ändå är detta något som vi upplever inte är särskilt känt i samhället.  

 

När inte medicinsk behandling hjälper kan den drabbade kvinnan behöva operera 

bort sin livmoder, det vill säga genomgå en hysterektomi, och ungefär 1 av 10 

kvinnor genomgår en sådan operation i Sverige. Långt ifrån alla blir hjälpta, symtom 

kan kvarstå och kvinnan ska dessutom lära sig att förhålla sig till ett “nytt liv”, ett 

liv utan livmoder. Livmodern är för många en symbol för kvinnlighet, och att förlora 

sin livmoder kan innebära att kvinnan känner sig som en halv människa. Detta kan 

sammantaget påverka kvinnans livskvalitet. 
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1.1 Centrala begrepp 

Benign är ett godartat tillstånd som inte påverkar omgivande vävnad och behöver 

inte var livshotande (Ericson & Ericson, 2012). I denna studie beskrivs benigna 

gynekologiska åkommor som främst myom, blödningsrubbningar och endometrios.  

 

En hysterektomi innebär att  livmodern opereras bort genom ett kirurgiskt ingrepp 

(Lindskog, 2008). Borttagandet görs antingen totalt, vilket innebär att livmoder och 

livmodertapp och äggstockar opereras bort, alternativt supravaginalt, där 

livmoderhalsen lämnas kvar, alternativt subtotal, där livmodertappen ej avlägsnas 

(Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010).  

 

Enligt world health organisation (WHO) är livskvalitet en personlig uppfattning om 

sin livssituation som varierar med tiden. Livsmål, intressen, förhoppningar, kultur 

och uppfattning är något som spelar roll för hur livskvaliteten upplevs. Hälsa och 

symtom samt faktorer som spelar in på hälsan, som relationer, arbete, socialt 

umgänge och familj påverkar också den upplevda livskvaliteten (WHO refererad i 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2012). 

 

Med livskvalitet avses i denna studie livskvalitet relaterat dels till de symtom 

kvinnan hade innan behandlingen, och dels till de eventuella nya problem som 

behandlingen kan medföra. Summan av den upplevda livskvaliteten efter 

hysterektomin bör vara minskade symtom i förhållande till eventuella andra 

problem och biverkningar som kan uppkomma av behandlingen. 
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2. Bakgrund 

2.1 Benigna gynekologiska åkommor 

Benigna gynekologiska åkommor påverkar kvinnors liv, drabbade kvinnor får ofta 

gå med sina symtom länge utan diagnos och det kan dröja flera år innan kvinnan får 

hjälp. Sjukdomarna orsakar ofta problematik som anemi, depression, infertilitet och 

svår smärta, vilket sammantaget påverkar livskvaliteten i hög grad (Black & Fraser, 

2012). 

Hysterektomi är en behandling som syftar till att ge ökad livskvalitet vid benigna 

gynekologiska åkommor (Department of Health, 2010). Vilka benigna åkommor 

som främst leder till hysterektomi skiljer mellan olika länder, liksom frekvensen. I 

USA är endometrios den andra vanligaste anledningen till hysterektomi medan det 

i Sverige är en långt mer ovanlig orsak (Committee on gynecology practice, 2009; 

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG 2009). Den vanligaste 

orsaken till hysterektomi vid benigna gynekologiska åkommor världen över är 

myom (Penketh, Griffiths & Chawathe, 2007).  I Sverige är det främst myom och 

blödningsproblematik som leder till hysterektomi. Andra indikationer för 

hysterektomi än ovan nämnda är till exempel prolaps och bäckensmärta (SFOG, 

2009). 

Nedan beskrivs tre av de vanligaste benigna åkommorna som behandlas med 

hysterektomi. 

2.1.1 Myom 

Den vanligaste orsaken till hysterektomi vid benigna gynekologiska åkommor 

världen över är myom (Penketh, Griffiths & Chawathe, 2007). Myom är en benign, 

tumör som växer i livmodern och som är vanlig hos kvinnor från ungefär 35 års 

ålder. Det är hormonerna progesteron och östrogen som påverkar tillväxten av 

myom, så faktorer som tidig menarche (tid för menstruationsdebut) och sen 

menopaus (tid för när kvinnan går in i klimakteriet) är två bidragande orsaker 

(Jördens, 2016). Myom kan ibland växa väldigt snabbt och orsaka besvär, och 

beroende på var i livmodern myomet växer uppstår olika symtom, till exempel 

blödningsproblematik då kvinnan får rikliga menstruationer, oregelbunden 
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menscykel, samlagsblödning och anemi. Nedsatt fertilitet kan vara ett symtom, 

precis som ökad missfallsrisk och trycksymtom när myomet är stort, vilket kan 

skapa smärta. Trycket kan påverka miktionsfrekvens, orsaka tyngdkänsla samt 

skapa obehag vid samlag. Det finns olika behandlingsstrategier för att minska 

symtomen vid myom som olika medicinska behandlingar eller kirurgiska 

behandlingar. En kirurgisk behandling som utförs vid myom är hysterektomi (a.a).  

2.1.2 Blödningsproblematik 

En av de vanligaste orsakerna till att en hysterektomi utförs är 

blödningsproblematik, och behandlingen syftar till att symtomen upphör helt. 

Blödningsproblematik definieras som blödningar som påverkar kvinnan fysiskt, 

psykiskt och socialt. Detta är ett vanligt problem som påverkar kvinnans livskvalitet 

i hög grad och problematiken kan komma ensam eller i kombination med andra 

benigna gynekologiska åkommor, som till exempel endometrios. All behandling 

som görs bör syfta till att förbättra livskvaliteten hos kvinnan (SFOG, 2009). 

2.1.3 Endometrios 

Endometrios innebär att livmoderslemhinna växer utanför livmodern. När 

livmoderslemhinnan i livmodern blöder vid menstruation, blöder även slemhinnan 

utanför livmodern och det leder till att inflammation uppstår, adherenser (ärrvävnad) 

bildas och smärta uppstår (Olovsson, 2015). Livmoderslemhinnan kan börja växa 

vart som helst i kroppen, vanligast ses endometrios i äggstockarna, urinblåsan, 

tarmarna och i bukhinnan (Weström, Åberg, Anderberg & Andersson, 2009). 

Symtom på endometrios kan vara djup smärta vid menstruation, kronisk 

bäckensmärta eller buksmärta, smärta vid samlag, smärta vid miktion, 

blödningsrubbningar, faecesavgång och infertilitet (Greene et al., 2016). Många 

drabbade kvinnor känner sig orkeslösa, trötta och har allmän sjukdomskänsla i 

kroppen. En del får magproblem som kan liknas vid IBS eller urinvägsinfektion 

(Olovsson, 2015). 

Det tar ofta många år innan kvinnor med endometrios får sin diagnos.  Besvären 

börjar ofta i tonåren men det kan ta upp till 8 år för en kvinna med endometrios att 

få den hjälp hon behöver. Symtom bortförklaras och missförstås inom olika 
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vårdenheter där kunskapen om endometrios inte tycks finnas. Symtomen kan 

förklaras och normaliseras genom att smärtan är något kvinnor som menstruerar får 

leva med och att problemen är psykosomatiska (Olovsson, 2015). 

Behandlingarna vid endometrios är endast symtomatiska och det går inte att bota 

själva sjukdomen. Behandlingsmetoderna är medicinska och kirurgiska. Första 

steget är medicinsk behandling som smärtlindring och med hormoner som leder till 

att kvinnan inte får ägglossning. Om behandlingen misslyckas så finns olika 

kirurgiska ingrepp att tillgå, som att operera bort livmoderslemhinnan som växer 

utanför livmodern och/eller genomgå en hysterektomi (Olovsson, 2015; Whelan, 

2007). 

2.2 Hysterektomi 

En hysterektomi innebär att  livmodern opereras bort genom ett kirurgiskt ingrepp 

(Lindskog, 2008). Operationen kan utföras på tre sätt: 1) vaginal hysterektomi där 

livmodern tas bort genom slidan, 2) abdominell hysterektomi, det vill säga genom 

ett snitt i bukväggen, 3) genom titthålskirurgi (Denny & Mann, 2007). Samtliga 

typer av ingrepp görs under narkos eller spinal/epidural bedövning, det senare 

innebär att kvinnan blir bedövad från midjan och nedåt men är vaken under 

ingreppet (Flam & Lundberg, 2007).  

 

Komplikationer efter en hysterektomi kan vara infektion eller blödning från 

operationssåret, vaginal blödning, ospecifik postoperativ feber, men också mer 

allvarliga biverkningar som skador på urinvägar, tarmar eller kärl (Flam & 

Lundberg, 2007). Vid total hysterektomi uteblir menstruationen och det leder också 

till att reproduktionsförmågan hos kvinnan försvinner (Borgfeldt, Åberg, Anderberg 

& Andersson, 2010). I och med hysterektomin förlorar kvinnan ett organ, vilket kan 

påverka kvinnan både psykiskt och fysiskt. I samband med en organförlust kan 

självbilden påverkas och det kan vara en ångestladdad och traumatisk upplevelse 

(Berntzen et al., 2011). 

I Sverige är hysterektomi en av de mest utförda operationerna inom gynekologin, 

och det är en omfattande operation. År 2007 uppskattades att var tionde kvinna i 

Sverige genomgick en hysterektomi av olika anledningar (Matsson, 2009; Flam & 

Lundberg, 2007). Enligt Wang et al., (2015) är hysterektomi även den mest 
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förekommande gynekologiska operationer i världen. Den största bakomliggande 

orsaken till hysterektomi är benigna åkommor (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & 

Andersson, 2010; Kjerulff, Rhodes, Langenberg & Harvey, 2000). Dock är det inte 

säkert att kvinnor som genomgått en hysterektomi på grund av benign åkomma blir 

av med sin problematik och många symtom kan kvarstå. Anledningen till att 

hysterektomi utförs vid benigna åkommor är att förbättra livskvaliteten hos den 

drabbade (Denny & Mann, 2007; Garry, 2005).  

2.3 Omvårdnadsteoretisk ansats för upplevd livskvalitet 

Sjuksköterskan kan inte påverka utgången av själva ingreppet hysterektomi, men 

sjuksköterskan kan indirekt påverka kvinnans upplevda livskvalitet efter ingreppet 

genom att utgå från en omvårdnadsteoretisk ansats, till exempel KASAM. 

 

I den här uppsatsen tillämpas en teoretisk ansats som utarbetats av 

Aaron Antonovsky. Aaron Antonovsky har ett salutogent synsätt, det vill säga 

fokuserar på det friska i människan trots sjukdom, och han baserar sin hälsoteori på 

det holistiska och humanistiska perspektivet. Enligt Antonovsky växlar människans 

hälsotillstånd genom livet. Hälsa uppstår enligt Antonovsky när patienten känner 

hög KASAM (Antonovsky, 2005). KASAM är en förkortning av “känsla av 

sammanhang” och  beskriver graden av god hälsa enligt Antonovsky.  KASAM är 

uppbyggd av tre beståndsdelar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005, refererad i Langius-Eklöf & Sundberg 2009). 

 

Antonovsky menar att begripligheten yttrar sig i huruvida människan har förståelse 

för vad som händer i vederbörandes omgivning eller inom individen själv. 

Begriplighet står för känslan av att begripa och uppfatta sin omvärld. Hanterbarhet 

yttrar sig i huruvida människan upplever och hanterar händelser hos sig själv eller i 

sin omgivning samt vilka resurser den har att hantera detta (Antonovsky, 2005, 

refererad i Langius-Eklöf & Sundberg 2009). Bra resurser är resurser som krävs för 

att hantera de händelser som personen ställs inför och leder till högre KASAM, 

vilket kan göra det lättare att hantera sin sjukdom. Meningsfullhet är enligt 

Antonovsky den viktigaste delen i KASAM. Meningsfullheten kopplar till att känna 

sig motiverad och engagerad i det som inträffar i livet. Skiljelinjen går mellan att 

kunna se något meningsfullt i en händelse och engagera sig i det eller att bara se 
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händelsen som något som helt saknar mening (a.a). Att kunna se en mening i något 

man drabbats av och hitta motivation i det, ger högre KASAM. En människa som 

anser sitt liv hanterbart, meningsfullt och begripligt har högre KASAM. Genom 

KASAM ses människans friskfaktorer och riskfaktorer. Du kan vara drabbad av en 

allvarlig sjukdom men ha hög KASAM, och kan därför hantera situationen på ett 

annat sätt än vid låg KASAM (a.a). 

 

KASAM är något som blivande sjuksköterskor och utbildade sjuksköterskor kan 

bidra till att uppnå genom att hjälpa patienten till en större begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Genom att ge information och förmedla kunskap ökar 

patientens förståelse för sin situation. Hanterbarheten kan öka om sjuksköterskan tar 

reda på vilka resurser patienten behöver för att kunna ge patienten det stöd den 

behöver. Sjuksköterskan kan också se sig själv som en resurs för att förmedla 

trygghet, till exempel ge återkoppling. Genom att sjuksköterskan motiverar, är 

positiv och visar sig själv engagerad i patienten så ökar också meningsfullheten 

(Antonovsky, 2005, refererad i Langius-Eklöf & Sundberg 2009). 

2.4 Problemformulering 

Hysterektomi syftar till att behandla benigna åkommor såsom myom, 

blödningsrubbningar och endometrios för att ge ökad livskvalitet genom minskade 

symtom. Behandlingen kan dock leda till andra problem såsom fysiska och psykiska 

påfrestningar samt ifrågasättande av den kvinnliga identiteten. De gynekologiska 

benigna åkommor där behandling genom hysterektomi är aktuell påverkar ofta hela 

kvinnans liv, till exempel påverkas fertiliteten, förmågan att klara av det dagliga 

livet med familjen, andra sociala relationer och det sexuella samlivet. För att 

behandlingen ska leda till att kvinnor upplever en större livskvalitet bör de minskade 

symtomen överväga de eventuella nya problemen som behandlingen kan medföra. 

Det verkar finnas en brist gällande kunskap hos sjuksköterskor som leder till att 

kvinnan inte får den vård hon behöver.  
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3. Syfte 

Syftet är att genom en litteraturöversikt undersöka vilka faktorer som påverkar  

kvinnors livskvalitet efter hysterektomi vid benigna gynekologiska åkommor.  

4. Metod 

4.1 Design 

En litteraturöversikt har genomförts vilket innebär en sammanställning av tidigare 

forskning inom ett visst ämne. Fokus har legat på en problemfråga som besvarats 

genom sökningar av vetenskapliga artiklar, en analys har gjorts samt en 

sammanställning av resultaten (Friberg, 2012). 

4.2 Urval 

Artiklarna som inkluderats var peer reviewed och på engelska. Artiklarna skulle 

beskriva kvinnor i fertil ålder, kvinnor i menopaus och deras livskvalitet efter 

hysterektomi vid benigna åkommor. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan åren 2000-2016, då få artiklar om ämnet förekom från de senaste 

fem till tio åren. Artiklar som handlade övervägande om endometrios och 

livskvalitet efter hysterektomi har inkluderats då endometrios är en benign åkomma 

i sig. Exlusionskriterier var artiklar om maligna åkommor.  

 

Sökningarna genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl, Web of Science och 

PsycINFO då dessa är relevanta för omvårdnad och vårt syfte. Dock uteslöts alla 

utom PubMed då de övriga databaserna ej gav resultat. MESH termer användes och  

sökorden som använts går att hitta i bilaga 1. De booleska operatorerna som nyttjats 

är AND, OR och NOT för att kombinera sökorden och utesluta till exempel 

malignitet. 

 

4.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Mallen som använts för kvalitetsgranskning är  Högskolan Dalarnas modifierade 

version av Willman, Stoltz& Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008) 

(se bilaga 3 och 4). Enligt denna mall ställs ett visst antal frågor i en viss ordning, 

och beroende på hur man svara kan artiklarna ges poäng. Utifrån detta poängsattes 
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artiklarna, där ja gav 1 poäng och nej gav 0 poäng. Utifrån poängsättningen 

värderades artiklarnas kvalité som låg (<60%), medel (61-79% eller hög (80-100%). 

Desto högre poäng en artikel fick desto högre kvalitet och trovärdighet. Artiklar med 

hög eller medel kvalitet har inkluderats i litteraturöversikten (enligt Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2006). 

4.4 Tillvägagångssätt 

Vetenskapliga artiklar har valts ut genom att enskilt och tillsammans söka i utvalda 

databaser. Två möten genomfördes med bibliotekarie på Högskolan Dalarnas 

bibliotek för att få hjälp med relevanta sökord till syftet samt hjälp med hur 

sökningen går till i de olika databaserna. Artiklarna som uppfattades vara relevanta 

utifrån sin titel valdes ut tillsammans för att läsa sammanfattningen. De artiklar som 

uppfattades som relevanta för studien valdes ut tillsammans för att läsas enskilt i sin 

helhet och de som inte motsvarade syftet exkluderades. Därefter kvalitetsgranskades 

artiklarna gemensamt enligt Högskolan Dalarna kvalitetsgranskningsmall (se bilaga 

3 och 4). De godkända artiklarna lästes och analyserades enskilt för att sedan 

gemensamt diskuteras och jämföras. Detta för att kunna se likheter och skillnader i 

tolkningarna av artiklarna och för att komma fram till ett resultat. 

Litteraturöversikten utfördes  i ett gemensamt googledokument och genom fysiska 

träffar samt enskilt hemifrån med regelbunden telefonkontakt.  

4.5 Analys och tolkning av data 

Artiklarna som valdes ut analyserades enligt en femstegsmodell som anges nedan, 

som beskrivet i Fribergs (2012) metodbok. Genom att läsa igenom inkluderade 

artiklar flertalet gånger och fokusera på dess resultat skapades en bild över 

innehållet. Ett helhetsintryck skapades och vår ambition var att  läsa med ett öppet 

sinne. Fokus låg sedan på att identifiera resultaten som vidare sammanställdes för 

att ge en översikt av de enskilda studiernas resultat. Resultaten jämfördes och 

likheter och olikheter hittades och  kategorier och underkategorier skapades. Med 

stöd av kategorierna sammanställdes resultatet (Friberg, 2012). 
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4.6 Etiska överväganden 

Avsikterna var att hålla sig objektiva till den valda litteraturen. Vid systematiska 

litteraturöversikter bör etiska överväganden tas i beaktning, som att välja studier 

som fått tillstånd från etisk kommitté eller studier där etiska överväganden har 

gjorts. Hänsyn har tagits till att valda artiklar var etiskt godkända och ambitionen 

har varit att översätta och återge artiklarna korrekt (Forsberg & Wengström (2013). 
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5. Resultat 

Resultatet baseras på 14 artiklar från Spanien (n=1), Storbritannien (n=2), USA 

(n=5), Turkiet (n=2),  Norge (n=1), Tyskland (n=1), Taiwan( n=1), Österrike(n=1), 

med både kvalitativa (n=6) och kvantitativa (n=8) ansatser. 

 

Vårt resultat redovisas genom sju kategorier: smärta och blödning kan kvarstå,, för 

tidig menopaus inträder, det sexuella samlivet, förlust av fertilitet, faktorer som kan 

påverka livskvaliteten relaterat till total hysterektomi, psykiska upplevelser av att 

ha genomgått en hysterektomi och informationsbehov. Kategorierna beskriver 

förbättringar/försämringar vid benigna gynekologiska åkommor efter en 

hysterektomi och upplevelser av sexuallivet som kan bli påverkat positivt och 

negativt efter en hysterektomi. Kategorierna tar också upp symtom som försvinner 

i och med operationen och rädsla för nya, sorgen över att förlora sin fertilitet och 

rekommendationer vid fertilitet vid hysterektomi. Kategorierna beskriver också 

vikten av att få information innan och efter en hysterektomi och funderingar kring 

kvinnlighet och annan psykisk påverkan som kan påverkas av en hysterektomi.   

 

Resultatet beskriver livskvalitet som kvinnan med benign gynekologisk åkomma 

kan uppleva efter en hysterektomi. Nedan delas resultatet in i kategorier utifrån de 

främsta faktorer av betydelse för den upplevda livskvaliteten efter en hysterektomi. 

 

5.1 Smärta och blödning kan kvarstå 

En klar förbättring av smärtan kan generellt ses efter en hysterektomi. Även om 

vissa kvinnor fortfarande upplevde smärta, så var smärtsituationen förbättrad till hög 

grad. De kvinnor som upplevde hög grad av smärta preoperativt, hörde till den grupp 

kvinnor som hade större risk för kvarstående smärta även postoperativt (Haas et al., 

2014, Lieng et al., 2008). En kvinna som genomgår total hysterektomi på grund av 

sin benigna gynekologiska åkomma får emellertid i hög utsträckning en bättre 

livskvalitet efter ingreppet. Före operationen var symtomen gällande smärta vid 

samlag, generell smärta, känslomässigt och välbefinnande, påtagliga. Enligt De la 

Hera-Lazaro et al. (2016), framkom sex månader efter kirurgin en förbättring vid 

samtliga aspekter relaterade till de behandlade kvinnors benigna åkomma.  
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Även om alla kvinnor oavsett orsak till hysterektomi rapporterade in en upplevd 

minskad smärta efter operationen, upplevde de som genomgått hysterektomi på 

grund av endometrios en signifikant högre nivå av menstruations-/cyklisk smärta 

efter behandlingen, jämfört med de kvinnor som opererats av andra skäl. Dessa 

kvinnor upplevde även smärtan en längre period efter hysterektomin än dem som 

genomgått operationen på grund av andra benigna gynekologiska åkommor. De 

senare blev i högre utsträckning hjälpta av operationen. När det gäller de kvinnor 

som genomgått en hysterektomi på grund av endometrios, så upplevde vissa av 

dessa att smärta kvarstod men att smärtsituationen förbättrats (Lieng, et al., 2008). 

Det finns på grund av den höga risken att smärtan kvarstår olika bedömningar om 

en hysterektomi verkligen är det rätta att göra vid endometrios, men enligt Lieng et 

al. (2008) ska det ändå övervägas då en klar förbättring av smärtan och symtomen 

kan ses. 

 

Mindre än hälften av dem som genomgått en hysterektomi rapporterade fortsatt 

vaginal blödning som symtom efter operationen, även om det i det allra flesta fall 

handlade om en mycket liten blödning. Upp till tre års tid rapporterades kvarstående 

blödning men blödningen uppgavs i de allra flesta fall inte vara störande (Lieng et 

al., 2008).  

5.2 För tidig menopaus inträder 

Om kvinnan opererar bort sina äggstockar innan menopaus i samband med 

hysterektomin uppstår menopaus i förtid. En förbättring i alla aspekter kan ses när 

kvinnan hamnar i menopaus, genom detta minskar i de flesta fall symtomen och 

besvären (Karp, Fenner, Burgunder-Zdravkovski & Morgan, 2015; Haas et al., 

2014).  

En färre andel kvinnor ansåg sin hälsa i den premenopausa perioden vara bra jämfört 

i den postmenopausa perioden, då en övervägande stor del kvinnor såg en klar 

förbättring (Haas et al., 2014). En stor andel kvinnor hade sedan menarche 

(menstruationsdebut) haft svåra menstruationssmärtor. Hälften hade i den 

postmenopausala perioden smärta, men smärtan var lägre (Haas et al., 2014).  
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5.3 Det sexuella samlivet 

En  hysterektomi påverkar kvinnors sexuella funktion negativt. Sexuell dysfunktion 

ökade i den postoperativa perioden, kvinnors symtom påverkade deras sexuella lust, 

sexuella upphetsning, orgasm, tillfredsställelse och de led i större utsträckning av 

torra samt sköra slemhinnor (Goktas, Gun, Yildiz, Sakar & Caglayan, 2015; Yang, 

Chao, Chen & Yao, 2006). 

Många kvinnor upplevde att deras sexualliv var påverkat innan hysterektomin och 

upplevde situationen densamma efter operationen (Haas et al., 2014). Enligt studien 

kan det finnas flera anledningar till detta, som att de kvinnor som genomgått en 

hysterektomi lider av svårare former av benigna gynekologiska åkommor, och att 

detta i sin tur leder till att kvinnor också har svåra symtom efter hysterektomin. Vissa 

symtom sätter djupa spår och symtomen kan bli kroniska, och därför kan de 

upplevas även efter hysterektomin. Smärta vid samlag, påverkar kvinnan negativt i 

den preoperativa perioden och kan lämna inre ärr som även påverkar sexuallivet 

postoperativt (a.a). 

Dragisic & Milad (2004) menar att patienter som genomgått en hysterektomi för 

benigna åkommor upplever mindre smärta vid samlag efter operationen. Kvinnor i 

studien klagade mindre på smärta vid samlag jämfört med innan de genomgick 

ingreppet och främst de kvinnor som led av bäckensmärta innan hysterektomin. 

Kvinnor förväntade sig en ökad sexlust efter ingreppet men deras sexuella lust ökade 

inte efter  hysterektomin, och de flesta kvinnor upplevde heller ingen förändring i 

sexuell lust, vare sig av förekomst eller intensitet av orgasm (Dragisic., & Milad, 

2004; Haas et al., 2014). 

5.4 Förlust av fertilitet 

Flertalet kvinnor med fertilitetsproblem på grund av sin benigna gynekologiska 

åkomma har blivit erbjudna en hysterektomi, trots önskan om att få barn. 

Hysterektomi sågs som den enda utvägen och det som kunde bota kvinnor från 

sjukdomen, samtidigt som de inte ansåg hysterektomi vara något bra alternativ 

ansågs det vara bättre än något annat (Wimberger et al., 2014; Skea et al., 2004). 

Kvinnor valde att genomgå  hysterektomin trots sin barnönskan då de olika 

sjukdomarna påverkade deras livskvalitet så negativt. Det framkom att yngre 
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kvinnor och kvinnor som var barnlösa påverkades mer av förlusten av sin fertilitet 

på grund av hysterektomi som utförts på grund av benigna gynekologika åkommor 

(Leppert, Legro & Kjerulff, 2007; Wimberger et al., 2014). Dessa kvinnor var mer 

psykiskt påverkade och stressade över att genomgå en hysterektomi. Kvinnor som 

önskade barn hade inte fött barn tidigare, väntat längre på operationen, hade större 

indikationer på endometrios och led mer av psykiska besvär. Ångest och depression 

var återkommande hos dessa kvinnor och de hade till större andel varit i kontakt 

med vården på grund av depression eller ångest månaderna innan operationen 

(Leppert, Legro & Kjerulff, 2007).  

Kvinnor som lider av svåra problem med sin sjukdom där andra 

behandlingsalternativ har varit otillräckliga och fertilitet inte längre önskas, bör bli 

erbjudna en hysterektomi. Hälften av kvinnorna som genomgick en hysterektomi 

ansåg sina symtom vara bättre postoperativt, men kvinnorna kunde fortfarande 

känna oro över infertiliteten. Dock uppgav några kvinnor att deras symtom blivit 

värre och även nya symtom kunde förekomma, som till största del hade med 

menopausen att göra, till exempel torra och sköra slemhinnor i vagina (Wimberger 

et al. 2014; De la Hera-LAzaro et al., 2016; Shakiba et al., 2008; Lieng et al., 2008).  

Om äggstockarna ska avlägsnas samtidigt ska avgöras från individ till individ, då 

andra riskfaktorer måste tas i beaktning då avlägsnande av äggstockarna kan leda 

till andra bekymmer som exempelvis diabetes och kärlpåverkan. Beslutet måste 

fattas gemensamt där patientens röst får bli hörd (Shakiba et al., 2008). Shakiba et 

al. (2008) menar att avlägsnande av äggstock inte alltid är nödvändigt då deras studie 

visar på att det för kvinnor under 40 år inte blir någon skillnad om de sparas eller 

opereras bort. De förespråkar då att bevara äggstockarna för att detta inte ska leda 

till andra bekymmer som medför ett sådant  ingrepp (Shakiba et al., 2008). 

En total hysterektomi rekommenderas dock vid endometrios då en hysterektomi där 

äggstockar lämnas kvar inte räcker som behandling vid de flesta fall, även om 

kvinnan ber om något annat (Wimberger et al., 2014). Vid en total hysterektomi 

behöver kvinnan i mindre utsträckning opereras om på grund utav symtom som 

kommer tillbaka, som det oftare gör om äggstockarna lämnas kvar (Wimberger et 

al., 2014). 
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5.5 Faktorer som kan påverka livskvaliteten relaterat till total 

hysterektomi 

Att genomgå en total hysterektomi ger en ökad risk för påverkan av blodkärl, och 

tidig menopaus kan ses i samband med utveckling av diabetes, benskörhet och 

åderförkalkning. Även sexuell dysfunktion och negativ påverkan på kognitiva 

funktioner kan kopplas till för tidig menopaus (Karp et al., 2015). Ett noga 

övervägande ska göras innan normalt fungerande äggstockar opereras bort i 

samband med en hysterektomi, då  ger  en ökad risk för dödlighet, men artiklarna 

visar att resultatet av endometrios bli bättre för kvinnan, symtomen och smärtan 

minskar och risken för reoperation blir mindre (Shakiba et al., 2008; Karp et al., 

2015). Det största sambandet mellan hysterektomi och avlägsnade av äggstock sågs 

hos patienter som led av endometrios, och då framför allt hos de kvinnor som hade 

endometrios i magområdet eller i området kring och i blåsan (Karp et al., 2015). 

5.6 Psykiska upplevelser av att ha genomgått en hysterektomi 

Flera studier  har visat att kvinnors psykiska hälsa generellt sett ökade markant efter 

ingreppet, i jämförelse med innan hysterektomin. Emotionellt och psykiskt mådde 

kvinnor bättre och bättre ju mer tiden gick (De la Hera-Lazaro et al,. 2016; Leppert, 

Legro & Kjerulff, 2007; Yang, Chao, Chen & Yao, 2006).  

Detta har även visas i en äldre studie av Kjerulff, Langenberg och Rhodes (2000)  

där man efter 24 månader såg en tydlig minskning av symtom gällande psykiskt 

välmående och tidigare begränsningar av livskvalitet. Under uppföljningstiden 

minskade tidigare problem och symtom såsom sömnstörningar, oro, ångest, trötthet 

och aktivitetsbegränsningar. Trots  att många kvinnor visade en förbättring i sina 

tidigare problem hade en mindre andel kvinnor (8 %) i Kjerulff, Langenberg och 

Rhode studie från 2000 kvarstående symtom och problem, samtidigt som de 

utvecklat symtom och problem som de inte hade haft innan hysterektomin. Dessa 

nya problem gällde främst sämre livskvalitet och psykologiska besvär. Vidare 

framkom i resultatet av samma studie att kvinnor som hade en lägre inkomst och var 

under psykologisk terapi under tiden före ingreppet var i större riskgrupp för 

utebliven symtomlindring efter  
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 Gercek, Dal, Dag, & Senveli (2016) visar att en hysterektomi generellt har en 

negativ inverkan på kvinnans psyke. Kvinnor som genomgått en hysterektomi kan 

känna att de har ett hålrum i kroppen och att de förlorat en viktig del av sin kropp. 

Några kvinnor beskrev att de inte känner sig som en hel människa utan sin livmoder 

och över hälften av kvinnorna kände sig efter hysterektomin som en man. I Yang, 

Chao, Chen och Yao (2006) studie beskrev en rädsla över att förlora sin kvinnlighet 

efter hysterektomin, vilket är en stressande faktor som kan utlösa andra besvär. 

Gercek, Dal, Dag, och Senveli (2016) beskrev att kvinnors självbild hade påverkats 

negativt efter hysterektomi. Många kvinnor kände att de hade förlorat en del av sig 

själv som påverkade det sexuella livet, var upprörda över att deras 

reproduktionsförmåga försvunnit.  Andra psykologiska bieffekter som trötthet, svårt 

att somna och kvinnor kände sig olyckliga och missnöjda kunde också ses. Kvinnor 

var också rädda för att bli sämre igen och även för följdsjukdomar. Ett samband 

kunde ses mellan rädsla för anestesi och antal graviditeter,  rädsla för att dö under 

operationen och antal graviditeter. Om kvinnan levde enbart med sin man och inte 

oroade sig för att inte kunna föda barn igen spelade också en signifikant roll (Gercek, 

Dal, Dag, & Senveli, 2016). 

5.7 Informationsbehov 

Det är viktigt att sjuksköterskor och läkare förmedlar sin kunskap och ger 

preoperativ rådgivning om de potentiella effekter och bieffekter en hysterektomi kan 

ha, och att sjuksköterskorna kan ge kunskap och information om hysterektomi till 

kvinnor för att de ska kunna fatta rätt beslut. Det visar sig dock att informationen 

kvinnor fått innan och efter hysterektomin ofta har varit bristfällig och att det 

påverkat dem negativt(Yang, Chao, Chen & Yao, 2006; Skea et al., 2004).  

 

Flera kvinnor berättade om att de fått reda på olika behandlingsalternativ för sin 

benigna gynekologiska åkomma, men inga för eller nackdelar, utan de hade blivit 

lämnade ensamma med sina tankar. Det framkom att kvinnor hade fått höra av 

läkaren att hysterektomi var enda utvägen för att bota deras endometrios, trots att de 

finns vetenskaplig fakta som påvisar att symtom kan kvarstå efter operationen. 

Kvinnor själva var dock medvetna om att deras symtom kunde fortsätta efter 

operationen. En del hade fått höra att det inte spelar någon roll vad dom genomgår 
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för behandling, hysterektomi var det enda som kunde hjälpa, och läkarna menade 

att det var lika bra att genomgå en operation direkt (Skea et al., 2004; Denny & 

Mann, 2008). 

 

 I och med den bristfälliga informationen visste inte kvinnor vad de skulle ställa för 

frågor. När en läkare gav hysterektomi som behandlingsförslag visste de kvinnor 

med lite kunskap om sin benigna gynekologiska åkomma och behandling inte vad 

de skulle diskutera med läkaren och kände i efterhand att de hade haft många frågor 

att ställa om de hade fått mer information och för/nackdelar. Flertalet kände inget 

stöd från sjukvården, de kände sig stressade att fatta ett beslut och personalen 

verkade osympatiska i deras sätt att vara och prata med dem (Skea et al., 2004). 

Artikeln av Denny & Mann (2008) beskriver flertalet kvinnor som felaktigt blivit 

informerade om hysterektomi och dess effekter, ingen berättade att symtom kan 

fortsätta efter kirurgin och även postmenopausalt. En del kvinnor till exempel 

berättade att de hade fått höra myter som de visste var falska, som att deras smärta 

skulle botas om de skulle bli gravida och få barn eller att kvinnor i 20 årsåldern var 

för unga för att ha endometrios (Denny & Mann, 2008) .  

 

De kvinnor som läkare tagit sig tid att prata med ordentligt och låtit dem fundera på 

sitt beslut, var mer positiva över beslutet att genomgå en hysterektomi.  En kvinna 

beskrev att hon verkligen behövde få information för att själv kunna fatta beslut och 

kunna känna att det var rätt. Sättet olika läkare talade och uppträdde på hade 

avgörande betydelse för kvinnans beslut. Om en läkare kunde motivera varför en 

hysterektomi är det bästa beslutet accepterar kvinnan faktumet i högre grad (Skea, 

et al., 2004). Det är viktigt att kvinnan informeras om att symtom kan kvarstå trots 

hysterektomi och att varje individ ses som en unik person med unika symtom och 

önskemål, och att inte sjukdomen döms och samma behandling görs för alla (Lieng 

et al., 2008 & Haas et al., 2014). 

 

Sjuksköterskan spelar en viktig roll i att rådgiva kvinnan inför den stundande 

hysterektomin, det hjälper till att bearbeta de negativa konsekvenserna som kan 

uppstå efter operationen (Gercek, Dal, Dag & Senveli, 2016).   
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6. Diskussion 

6.1 Sammanfattning av huvudresultat 

 

Livskvalitet kan vara psykisk hälsa som påverkar sexuella relationer, jobb, 

familjeliv, socialt liv och även fysisk hälsa som gör att kroppsliga symtom hindrar 

kvinnan i vardagen. Resultatet visar att det i flesta fall ökar kvinnans livskvalitet att 

genomgå en hysterektomi i alla aspekter, men att det är många faktorer som spelar 

roll för att den ska göra det. Eftersom syftet med en hysterektomi vid benigna 

gynekologiska åkommor är att ge bättre livskvalitet så ska resultatet sammantaget 

vara bättre än innan, trots de biverkningar en hysterektomi kan medföra. Det är 

viktigt att kvinnan förstår de biverkningar en hysterektomi kan innebära, det ska stå 

klart för kvinnan som genomgår operationen att hon inte blir botad men i allra flesta 

fall hjälpt. Vilken benign gynekologisk åkomma kvinnan har innan operationen 

spelar också stor roll. Endometrios är en sjukdom där kvinnor inte verkar bli hjälpt 

av en hysterektomi i lika stor utsträckning som övriga benigna åkommor, och därför 

ses också lägre livskvalitet efter operation. Information både innan och efter en 

hysterektomi är en faktor som spelar in om livskvaliteten upplevs förbättrad eller ej. 

Det ska vara tydligt för kvinnan vilka alternativ som finns för att rätt beslut ska 

kunna fattas.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Omvårdnadsteoretisk ansats 

 

Om sjuksköterskan genom KASAM tillämpar kunskap om gynekologiska benigna 

åkommor och hysterektomi som behandling samt efterföljande livskvalitet efter 

behandlingen, så kan det ha betydelse för resultatet, det vill säga den upplevda 

livskvaliteten hos kvinnan i förlängningen (Langius-Eklöf & Sundberg, 2009; Skea 

et al., 2004).  

 

KASAMS begriplighet yttrar sig huruvida människan har förståelse vad som händer 

i sin omgivning eller inom individen själv. Kvinnan behöver bli upplyst, informerad 

och förstå vad det innebär att utföra en hysterektomi och att det kan som vi beskrivit 
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tidigare  uppstå komplikationer av att  operera bort sin livmoder. Kvinnan behöver 

vara förberedd på att existentiella frågor kan uppkomma efter operationen och 

kvinnan bör tänka igenom hur operationen kommer påverka hennes livskvalitet och 

vardagliga liv för att få större förståelse för vad som händer inom henne. Om 

hysterektomin är ett moget och genomtänkt beslut kommer det vara lättare att finna 

meningsfullhet i vardagen efter ingreppet, trots förlusten av ett organ (Langius-

Eklöf & Sundberg, 2009; Skea et al., 2004).  

 

För att kvinnan ska uppleva en ökad livskvalitet efter behandlingen behöver 

sjuksköterskan kunna informera och förbereda kvinnan på vilka förbättringar 

behandlingen kan ge, men också vilka problem som kan uppstå. Genom ökad 

kunskap om hysterektomi som behandling vid benigna åkommor kan det tros att 

sjuksköterskan också kan koppla kunskapen till en omvårdnadsteoretisk ansats, till 

exempel KASAM, och kvinnor kan därigenom få den omvårdnad de behöver. För 

att åstadkomma det behövs en ökad insikt i kvinnors situation och upplevelse av att 

genomgå en hysterektomi, samt upplevd livskvalitet efter behandling (Langius-

Eklöf & Sundberg, 2009; Skea et al., 2004). 

 

6.2.2 För tidig menopaus inträder, det sexuella samlivet & förlust av 

fertilitet 

Hysterektomi vid benigna åkommor utförs i syfte att förbättra livskvaliteten för 

kvinnan, och det påverkar kvinnan genom symtom och smärtlindring (Denny & 

Mann, 2007). Hysterektomi kan resultera i tidig menopaus, som uppstår vid total 

hysterektomi och det kan leda till oönskade bieffekter som till exempel påverkan av 

kognitiva funktioner, diabetes, påverkan av blodkärl, benskörhet och 

åderförkalkning (Karp et al., 2015). Efter en hysterektomi visade det sig att 

sexuallivet kan bli påverkat både positivt och negativt, smärtan som kvinnan ofta 

upplevt under en lång tid sätter djupa spår och påverkar även efter en hysterektomi. 

Dessutom sjunker kvinnans östrogenhalt och leder till torra, sköra slemhinnor vid 

en total hysterektomi, som är den operationen som ofta förespråkas. Hysterektomi 

bör inte erbjudas till kvinnor med barnlängtan då det påverkar dem negativt psykiskt 

i hög grad, ändå verkar det förekomma (De la Hera-Lazaro et al., 2016; Dragisic., 

& Milad, 2004; Karp et al., 2015; Shakiba et al., 2008; Wimberger et al., 2014). 
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Faktorer som påverkar sexualivet efter hysterektomin är motsägelsefullt. Ett par 

studier (Goktas et al., 2015; Yang, Chao, Chen & Yao, 2006)  beskriver att en  

hysterektomi påverkar kvinnors sexuella funktion negativt. Studierna menar att 

sexuell dysfunktion ökar i den postoperativa perioden och att kvinnors symtom 

påverkar deras sexuella samliv och därigenom deras livskvalitet. Andra studier 

(Dragisic., & Milad, 2004; Haas et al., 2014) beskriver att kvinnors sexuella hälsa 

inte förändrades till det sämre efter hysterektomin. Haas et al., (2014) menar att de 

kvinnor som inte upplever förbättring efter ingreppet kan ha lidit av svårare former 

av benigna åkommor som satt djupa kroniska spår i kvinnan. Dessa kan vara till 

exempel smärta vid samlag och det kan komma att påverka kvinnans sexuella samliv 

och livskvalitet även postoperativt (a.a). 

6.2.3 Psykiska upplevelser av att ha genomgått en hysterektomi 

Ett flertal studier beskriver att kvinnors psykiska hälsa ökar generellt efter en 

hysterektomi och även ökar livskvaliteten hos kvinnor (De la Hera-Lazaro et al,. 

2016; Leppert, Legro & Kjerulff, 2007; Yang, Chao, Chen & Yao, 2006). Däremot 

visar Gercek, Dal, Dag, & Senveli (2016) att hysterektomin har en negativ inverkan 

på kvinnans psykiska hälsa och har negativ påverkan gällande existentiella frågor  

som berör värdet som kvinna och helheten  av kvinnans kropp. 

 

Att förlora ett organ som livmodern kan få kvinnan att känna annorlunda inför sin 

kropp. Några kvinnor i en studie beskrev känslan av att ha blivit stympad. Det kan 

påverka kvinnan psykiskt, fysiskt och kan vara en ångestladdad och traumatisk 

upplevelse (Berntzen et al., 2011). Är kvinnan väl medveten om sitt val, har fått 

information och tagit beslutet själv kan en hysterektomi leda till en förbättring i alla 

aspekter. Det är viktigt att kvinnan förstår att hysterektomin inte alltid botar men 

lindrar i de flesta fall (Lieng et al., 2008 & Haas et al., 2014; Yang, Chao, Chen & 

Yao, 2006; Skea et al., 2004).  

6.2.4 Informationsbehov 

Resultaten visar att kvinnan upplever förbättring eller försämring beroende på den 

information hon har fått innan ingreppet. När kvinnans informationsbehov är större 

än den informationen kvinnan får så har hon svårare att hantera biverkningar och 
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bieffekter som kommer efter operation. Hade kvinnorna fått information innan 

operationen, så kanske de skulle haft bättre resurser att hantera sin livssituation och 

sina upplevelser  (Langius-Eklöf & Sundberg, 2009; Yang, Chao, Chen & Yao, 

2006). 

 

Generellt verkar  hysterektomi vara ett bra behandlingsalternativ. Även om smärta 

kan kvarstå så är smärtan förbättrad i hög grad hos de allra flesta kvinnor. Det är 

viktigt att kvinnan får information av sjuksköterskor och läkare för att kunna fatta 

rätt beslut, det måste framkomma att det finns andra behandlingsalternativ att tillgå, 

och även att hysterektomi kan påverka kvinnan i andra aspekter än genom att lindra 

symtomen vid benigna åkommor (Haas et al., 2014; Dragisic., & Milad, 2004; Lieng 

et al.,2008). 

6.3 Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt genomfördes med vägledning av Fribergs (2012) bok ”Dags 

för uppsats”. Resultatet har baserats på 14 artiklar från olika länder med både 

kvalitativ och kvantitativ forskningsansats, dessa artiklar har hög kvantitet av 

upplevd livskvalitet av hysterektomi vid benigna åkommor vilket anses vara en 

styrka. Artiklar som använt oss av har hög till medel kvalitet, med övervägande 

många artiklar med hög kvalitet, och det upplevs vara en styrka som ger hög 

trovärdighet. 

 

Att resultatet är från olika länder anses vara en styrka och ger hög reliabilitet för att 

vi kan återspegla kvinnor från olika kulturer och dessutom så visar det på att kvinnor 

från olika länder påvisar samma sak och därför är det troligt att resultatet kan 

generaliseras till flera länder. Sökningar har gjorts i relevanta databaser för att nå 

syftet. Dock är artiklarna i resultatet uteslutande från PubMed. Sökningar gjordes 

även i CINAHL, Webb Of Science och PsykINFO men utan resultat, detta kan ses 

som en svaghet. Genom ett nära samarbete, har artiklarna tillsammans tolkat och 

jämfört för att öka förståelsen av artiklarna och att uppfattningen om artiklarna 

stämmer överens. Det här anses vara en styrka i  arbetet. 

 

Två av artiklarna har samma författare (Kjerulff) men tillhör inte samma 

författargrupp. Detta kan påverka resultatet både positivt och negativt. Styrkan är att 
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författaren har kunskap i ämnet och svagheten är att resultatet kan bli vinklat, då 

författare har ett visst syfte eller intresse av att skriva om ett visst ämne. Det kan 

leda till minskad bredd i forskningssyfte och ses därför som en svaghet. 

Artikelsökningen begränsades i det tidiga skedet med ett intervall på tio år men få 

artiklar fanns publicerade som berörde ämnet, därav breddades intervallet för att 

kunna inkludera fler artiklar, därav artiklar mellan 2000-2016 i artikel sökningen. 

Det kan ses som en styrka att bredda intervallet  på grund av att flera artiklar 

inkuderas men också som en svaghets att använda äldre artiklar, dock är det bara 

fyra artiklar som är äldre än 10år. 

 

Syftet med litteraturöversikten var från början att beskriva kvinnor med endometrios 

och deras upplevelser efter genomgången  hysterektomi. I ett tidigt skede upptäcktes 

att det fanns få studier som handlade specifikt om hysterektomi vid endometrios, 

därför ändrades  syfte till kvinnors upplevda livskvalitet efter hysterektomi vid 

benigna åkommor.  

 

Artiklarna som inkluderats i resultatet är studier om benigna åkommor och olika 

behandlingsalternativ, hur det är att leva med dessa samt hur det är att genomgå en 

hysterektomi vid benigna åkommor. En av dessa benigna åkommor är endometrios. 

Det är anmärkningsvärt att det finns så få studier som specifikt har studerat 

endometrios då var tionde fertil kvinna lider av sjukdomen och hysterektomi som 

behandlingsform, när det är den andra vanligaste operationen inom gynekologin och 

även en behandlingsform av endometrios. Dunselman et al. (2014) har som kommit 

fram till samma sak.  De skriver att det inte finns några specifika RTC- (Randomized 

controlled trial) studier om hysterektomi som behandling vid endometriosrelaterad 

smärta. Det är en brist i forskningen när endometrios är en så vanlig sjukdom bland 

kvinnor.  

6.4 Etikdiskussion 

Artiklarna som använts i denna litteraturöversikt har fått tillstånd från en etisk 

kommitté eller är studier där etiska överväganden har gjorts. Deltagarna i studierna 

har deltagit frivilligt och informerats om studien innan medverkan. Under 

tolkningen av artiklarnas innehåll så analyserades resultatet först enskilt och sedan 

diskuterades resultatet gemensamt med syfte att artiklarnas resultat inte skulle 
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förvrängas eller misstolkas. Innehållet i artiklarna uppfattas inte som kränkande eller 

diskriminerande mot deltagarna. 

6.5 Klinisk betydelse 

Resultaten som presenteras i denna litteraturöversikt indikerar att det är av stor vikt 

att sjuksköterskor och läkare har kunskap om kvinnors upplevda livskvalitet efter 

hysterektomi för att kunna stödja dem inför beslut inför operation och i eftervården. 

De kvinnor som fått bristfällig information var i högre utsträckning missnöjda med 

valet av operation. Denna litteraturöversikt bidrar med kunskap om benigna 

gynekologiska åkommor samt kunskap om kvinnors livskvalitet efter en 

hysterektomi, vilket kan innebära att sjuksköterskor får en större förståelse och 

bättre kan stödja kvinnor så att de kan hantera sin situation annorlunda och kunna få 

ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet   
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7. Slutsats 

Livskvaliteten efter en hysterektomi vid benigna åkommor förbättras för de allra 

flesta kvinnor. Efter en hysterektomi kan symtom kvarstå men dessa blir till stor del 

förbättrade. Det är viktigt att kvinnor är införstådda med vad en hysterektomi 

innebär och vad det kan medföra för att kunna fatta rätt beslut angående utförandet 

av hysterektomin och också för att kunna känna tillfredsställelse med operationen. 

Det är både sjuksköterskors och läkares ansvarar att förmedla sin kunskap till 

kvinnor för att ge dem verktyg att ta rätt beslut. En hysterektomi verkar vara ett bra 

alternativ när kvinnan inte önskar barn eller fler barn. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Målet från början var att göra en litteraturöversikt om kvinnors upplevelser eller 

livskvalitet efter genomgången hysterektomi vid endometrios, men bristen av 

artiklar hindrade oss från att genomföra en litteraturöversikt om ämnet.  Bristen på 

studier om kvinnor som genomgått hysterektomi på grund av endometrios trots 

frekvensen av utförda hysterektomier vid endometrios tyder på att vidare forskning 

behövs, för att kunna fastställa hysterektomins utgång vid endometrios. Väldigt få 

artiklar specificerade om hysterektomi vid endometrios och livskvalitet efter 

ingreppet har hittats trots att det borde vara angeläget för all sjukvårdspersonal för 

att kunna stötta och hjälpa dem vid både besult och eftervård (Dunselman et al., 

2014).   

 

Vad påverkar att sjukdomar som drabbar kvinnor inte är lika utforskade  gällande 

patofysiologi och behandlingar som kan komma att hjälpa kvinnan? En studie om 

detta fenomen skulle kunna bidra med en ändrad syn på kvinnor och sjukdomar som 

drabbar kvinnor, och ett ökat intresse skulle kunna väckas bland forskare. Ofta 

saknas resurser för forskning i form av forskningsmedel för den som vill forska och 

den forskning som görs använder ofta mannen som utgångspunkt. Ett ökat intresse 

skulle kunna ändra på detta, och en bra början skulle kunna vara att ta reda på varför 

det ser ut som det gör (Sandberg, 2015). 
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Bilaga 1 

Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar.  

Databas Sökord Antal träffar Antal 
lästa titlar 

Antal lästa 
abstrakta 

Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 

resultat 

 
PubMed 

 

Hysterectomy*/psychology 
ANDQuality of Life AND 

benign gynecologic 
conditions 

1088 
209 
2 

0 
209 
1 

0 
12 
1 

0 
5 
1 

0 
1 
1 

PubMed 
 

Hysterctomy 
AND Recurrence AND pain  

35546 
4001 
266 

0 
0 

120 

0 
0 
3 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

PubMed 
 

hysterectomy AND 
information AND 

Psychological Status  

 
1275 
16 

 
0 

16 

 
0 
2 

 
0 
1 

 
0 
1 

PubMed 
 

Hysterectomy AND 
removal ovaries AND 

bening 

7909 
259 
39 

0 
120 
39 

0 
5 
4 

0 
2 
3 

0 
0 
1 

PudMed  Uterine Diseases AND 
qualitative design  

158306 
119 

0 
20 

0 
2 

0 
2 

0 
1 

PubMed radical surgery AND quality 
of life AND gynecology  

3372 
155 

0 
155 

0 
11 

0 
4 

0 
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PudMed hysterectomy AND 
treatment outcome AND 
Patient Satisfaction AND 

gynecology 

5285 
325 
186 

0 
0 

186 

0 
0 
8 

0 
0 
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0 
0 
1 

PubMed postmenopause AND 
premenopause AND 

psychology   

106 40 2 1 1 

PubMed hysterectomy AND women's 
perceptions  

41088 
47 

0 
47 

0 
7 

0 
3 

0 
1 

Pubmed chronic disease AND 
gynecology AND Patients 

Perception 

 
3086 
16 

 
0 

16 

 
0 
3 

 
0 
1 

 
0 
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PudMed hysterectomy AND 
psychological AND fertility 
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26 
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1 

0 
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PubMed hysterectomy AND sexuality 
AND 

sexual dysfunctionAND 
bening 
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20 
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110 
 

20 
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2 
 
1 

1 
1 
 

1 

0 
 0 
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18 
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2 
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Munoz-Gonzalez, JL., Perez, 

RO., Vellido-Cotelo, R., Díez-
Álvarez, A., Muñoz-Hernando, 

L.,Carmen Alvarez-Conejo, 
C., & Jiménez-López, JS. 

2016 

Spanien 

 Radical Surgery 
for 

Endometriosis: 
Analysis of 

Quality of Life 
and Surgical 
Procedure. 

“The main aim of this study is 
to determine the improvement 

in quality of life in patients 
who have undergone radical 

surgery because of severe 
endometriosis.” 

Kvantitativ 

Kvasi- 

experimentell 
studie 

n = 46 Total hysterektomi utfördes på 
kvinnor under en period på sex 

år. Sex månader efter 
operationen, sågs en radikal 
förbättring av livskvalitet i 
samband med endometrios. 

Medel 

66% 

 

Denny, E., & Mann, CH. 

2008 

Storbritannien 

Endometriosis 
and the primary 
care consultation 

 “This paper will utilise 
empirical data on women's 

experience of endometriosis in 
order to explore this issue and 

to discuss recurrent themes 
that can be considered with the 

aim of improving this 
experience” 

Kvalitativ 

Intervjustudie. 

n = 30 . Olika erfarenheter från kvinnors 
perspektiv. Diagnos ska sättas 

tidigare och en attitydförändring 
måste till för att kunna förbättra 

kvinnornas situation.   

Hög 

88% 

 

Dragisic, K. G., & Milad, M. 

P. 

2004 

U.S.A 

Sexual 
functioning and 

patient 
expectations of 

sexual 
functioning after 

hysterectomy 

“The purpose of this study was 
to assess sexual functioning 
and patient expectations of 

sexual functioning after 
hysterectomy” 

Kvantitativ n=75 
Större delen av deltagarna 

upplevde  ingen förändring i 
förekomst av sexuell aktivitet, 
sexuell lust eller kvaliten av 

deras orgasmt.   

Hög 

76% 
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Gercek, E., & Dal.N-A,. & 
Dag H,.& Senveli, S 

 
2015 

 
Turkiet/Turkey 

The information 
requirements and 
self-perceptions 

of Turkish 
women 

undergoing 
hysterectomy. 

“To investigate the affects, 
information requirements and 

self-perceptions of Turkish 
women undergoing 

hysterectomy.” 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 

 
En beskrivande 
tvärsnittsstudie 

n=37 Informationsbehovet hos kvinnor 
som genomgått en hysterektomi 

är hög och  deras självbild 
påverkas negativt. 

hög 
93% 

Goktas, S.B., Gun, I., Yildiz, 
T., Sakar, M.N.& Caglayan, S. 

2015 

Turkiet 

The effect of total 
hysterectomy on 
sexual function 
and depression 

“To investigate whether the 
operations of Type 1 

hysterectomy and bilateral 
salpingo-oophorectomy 

performed for benign reasons 
have any effect on sexual life 

and levels of depression.” 

Kvantitativ 

prospective, 
jämförande multi-

center studie 

 

n=150 Efter genomgången 
hysterektomin visades kvinnorna 

mer symtom  av sexuell 
dysfunktion och ökad depression. 

Hög 

89% 

Haas, D., Wurm, P., Schimetta, 
W., Schabetsberger, K., 

Shamiyeh, A., Oppelt, P., & 
Binder, H. 

2014 

Österrike 

Endometriosis 
patients in the 

postmenopausal 
period: pre- and 
postmenopausal 

factors influencing 
postmenopausal 

health. 

 

“The aim of the present study 
was to evaluate health status and 

the course of endometriosis 
from the premenopausal to the 

postmenopausal periods.” 

Kvantitativ 

Frågeformulär  

 

n = 35 Sammantaget sågs en klar 
förbättring av symtomen och 

sexualliv efter menopaus. 
Koppling kunde ses mellan mer 
svår endometrios och symtom 

även efter menopaus. 

 
Hög 
83% 
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Karp, N., Fenner, DE., 
Burgunder-Zdravkovski, L., & 

Morgan, DM 

2015 
 

U.S.A 

Removal of 
normal ovaries in 
women under age 
51 at the time of 
hysterectomy. 

“The purpose of this study was 
to investigate factors 

associated with removal of 
normal ovaries at the time of 

hysterectomy for benign 
indication in women age <51 

years.“ 

Kvantitativ 

Standardiserad data 
insamlings 

metod? 

n = 6923 . Ålder 46-50 var 
överrepresenterade avlägsnade  

av normalfungerande äggstock i 
samband med hysterektomi. 

Hög 

73% 

Kjerulff,K., Langenberg, P., 
Rhodes, J., 
Harvey, L., 

Guzinski, G,. 
& 

Stolley, P. 
 

2000 

 
U.S.A 

Effectiveness of 
hysterectomy 

“ To measure the effectiveness 
of hysterectomy in relieving 

adverse symptoms and to 
identify factors associated with 

lack of symptom relief.” 

Kvantitativ 

Prospektiv studie 

n = 1299 Svårighetsgraden på kvinnornas 
symtom minskade och 

förbättring gällande 
livskvaliteten kunde ses. 

 

Hög 
89% 

Leppert, PC., & Legro RS.,& 
Kjerulff KH. 

2007 
U.S.A 

Hysterectomy 
and loss of 

fertility: 
Implications for 
women's mental 

health 

“The objective of this study 
was to assess the percentage of 

women scheduled for 
hysterectomy who would have 

liked to have had a child or 
more children and associated 

factors.” 

Kvalitativ 
intervjustudie 

n=1140 Kvinnors hälsa ökade markant 
efter hysterektomin under två års 
uppföljning men de kvinnor som 
önskat fler barn fick lägre poäng 

i testerna. 

 

hög 

73% 
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Lieng, M., Qvigstad, E., Istre, 
O.,, Langebrekke, A., & 

Ballard, K. 

2008 

Norge 

Long-term 
outcomes 
following 

laparoscopic 
supracervical 
hysterectomy 

“Persistent vaginal bleeding 
and pelvic pain, patient 

acceptability of such 
symptoms and patient 

satisfaction following LSH 
(Laparoscopic supracervical 

hysterectomy).” 

Kvantitativ 

Journalstudie 

n = 240 

 

 

 

Många kvinnor rapporterade 
menstruell smärta före operation 

och några fortsatte uppleva 
smärta efter operationen men 
signifikant mindre intensiv. 

88% 

Hög 

 

Shakiba, K., Bena, J., McGill, 
K., Minger, J., & Falcone, T. 

2008 

USA 

Surgical 
treatment of 

endometriosis. A 
7-year follow-up 

on the 
requirement for 
further surgery 

“The specific aim of the 
present study was to compare 
the failure rates of two major 

surgical treatments of 
endometriosis-local excision of 

the lesion and hysterectomy 
with or without 

oophorectomy—in different 
age groups and also to define 

the effect of ovary preservation 
on the reoperation rate.” 

Kvantitativ 

retrospektiv 
kohortstudie 

n=240 . Vid hysterektomi är utgången 
av resultatet mer långsiktig och 
mindre risk ses för reoperation.. 

90% 

 

Hög 

Skea, Z., Harry, V., 

Bhattacharya, S., Entwistle, 

V., Williams, B., MacLennan, 

B., & Templeton, A 

2004 

Storbritannien 

Women’s 
perceptions of 

decision-making 
about 

hysterectomy 

“Women’s experiences of, and 
satisfaction with, information 
provision, communication and 
decision-making processes; the 
relationship between views of 

decision-making processes and 
decisions made.” 

Kvantitativ 

Pre-operativa 
frågeformulär 

 

 

n=104 Uppfattningen om 
beslutsprocessen och hur deras 

läkare kommunicerade med 
kvinnorna påverkade deras val 
och syn på hysterektomi, vissa 
har fortfarande sina tvivel kvar. 

hög 

93% 
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Wimberger, P., Grübling, N., 
Riehn, A., Furch, M., Klengel, 

J., & Goeckenjan, M. 

2014 

Tyskland 

Endometriosis - 
A Chameleon: 

Patients' 
Perception of 

Clinical 
Symptoms, 
Treatment 

Strategies and 
Their Impact on 

Symptoms. 

“The aim of this study was to 
evaluate patientsʼ perception 

of endometriosis with regard to 
treatment strategies and 

changes in symptoms due to 
treatment.” 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

n= 51 Mer än 50% av patienterna 
genomgick kirurgiska ingrepp 

och endokrin behandling, 
framför allt de kvinnor 

tillhörande undergruppen 
dysmenorré. 

Hög 

93% 

 

Yang,Y-L., Chao, Y-M., Chen, 

Y-c., & Yao, G. 

 
2006 

 
Taiwan 

Changes and 
Factors 

Influencing 
Health-related 
Quality of Life 

After 
Hysterectomy in 
Premenopausal 
Women with 

Benign 
Gynecologic 
Conditions 

“A hysterectomy affects a 
woman’s health. This study was 
performed to identify the factors 
that affect health-related quality 
of life (HRQoL) before and after 
hysterectomy in premenopausal 

women.” 

Kvantitativ 

Prospektiv 
uppföljningsstudie 

n=38 
Patienternas attityder till 

hysterektomi och postoperativa 
sexuell aktivitet påverkas av 
operationen. Alla patienter 

visade betydande förbättringar 
fysiskt, men ingen skillnad sågs 

mentalt. 

Medel 

68% 
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Bilaga 3 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1.   Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.   Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.   Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.   Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.   Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.   Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.   Är designen relevant utifrån syftet?   

8.   Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.   Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.   Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.   Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.   Är urvalsmetoden beskriven?   

13.   Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.   Finns populationen beskriven?   

15.   Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.   Anges bortfallets storlek?   

17.   Kan bortfallet accepteras?   

18.   Anges var studien genomfördes?   

19.   Anges när studien genomfördes?   

20.   Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.   Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.   Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.   Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.   Besvaras studiens frågeställningar?   
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25.   Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.   Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.   Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.   Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.   Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Maxpoäng:             29 
Erhållen poäng:      ? 
Kvalitet:                  låg          medel     hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 
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Bilaga 4 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
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25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng:             25 
Erhållen poäng:      ? 
Kvalitet:                  låg          medel     hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

 


