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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att belysa psykologiska och somatiska konsekvenser av 

laparoskopisk respektive vaginal hysterektomi. För att klarlägga ingreppens följder 

insamlades artiklar via databaserna Blackwell Synergy, Pubmed samt Elin. Av 46 artiklar 

bedömdes 16 artiklar med hjälp av granskningsmallar modifierade efter Forsberg och 

Wengström (2003) för utvärdering av artiklar med kvalitativa och kvantitativa ansatser. Av de 

16 artiklarna bedömdes 12 artiklar vara av låg kvalitet och 13 bedömdes vara av medel 

kvalitet. Depression befanns öka hos kvinnor efter laparoskopisk hysterektomi. Patienter med 

en högre ångestnivå upplevde högre smärta än patienter med låg ångestnivå. Infektioner 

förekom oftare hos kvinnor efter vaginal hysterektomi än hos dem som genomgår 

laparoskopisk hysterektomi. Urinvägsproblem samt urinvägsinkontinens förekom oftare efter 

vaginal hysterektomi än laparoskopisk hysterektomi. Skador på urinblåsan var vanligare efter 

vaginal hysterektomi än laparoskopisk hysterektomi. Empati, bemötande samt kommunikativ 

förmåga var en av sjuksköterskas viktigaste omvårdnadsåtgärder för patienter som genomgått 

en hysterektomi. 

Nyckelord: Laparoskopisk hysterektomi, Vaginal hysterektomi, ångest, smärta, depression,  

urinblåseskada 

Key Words: Laparoscopic hysterectomy, Vaginal Hysterectomy, anxiety, pain, depression, 

bladder damage 
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1 INTRODUKTION 

 

1.1 Historik 

Hysterektomi är ett ingrepp som har gjorts under lång tid och de första antydningarna om 

hysterektomi kan hittas så långt tillbaka som i början på 1500-talet enligt Baskett (2005). Den 

första hysterektomin i litteraturen anges dock vara gjord på tidigt 1600-tal i England. Detta 

var en ”total hysterektomi” utförd av en kvinna på sig själv vilket barnmorskan Percival 

Willughby skrev ner för eftervärlden. Kvinnan tog ut sin egen livmoder på grund av besvär 

men fick förståligen men efter denna självgjorda procedur (ibid.). Den första planerade 

hysterektomin gjordes den 22 januari 1822 på en kvinna som hade diagnosen cancer. Efter 

denna första hysterektomi gjordes hysterektomier regelbundet på kvinnor med livmodercancer 

under 1800-talet och framåt (Baskett, 2005). Abdominal hysterektomi var det vanligaste 

operationssättet fram till mitten på 1990-talet då ca 90 % av alla hysterektomier gjordes på det 

viset (Sorbe & Frankendal, 2000).  

 

1.2 Operationssätt vid hysterektomi 

En hysterektomi är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att kvinnan inte längre kan bära ett 

foster och som inbegriper viss risk för konsekvenser under anestesin. Operationen kan också 

medföra infektioner vilka kan leda till dödsfall. Total abdominal hysterektomi, en av de tre 

operationsmetoderna för att avlägsna livmodern, är den vanligaste gynekologiska operationen 

efter menopausen (Lindberg & Nolan, 2001). Abdominal hysterektomi görs via ett snitt i 

bukväggen med det så kallade Pfannenstielsnittet (Higgings & Naumann, 2007), då däremot 

vaginal hysterektomi görs via slidan (Sorbe & Frankendal, 2000). Vid vaginal hysterektomi är 

snittet ej synligt utifrån buken, som vid total abdominal hysterektomi (Lindberg & Nolan, 

2001). Slutligen kan operationen helt eller delvis utföras med så kallad titthålskirurgi, 

laparoskopisk hysterektomi. Oftast avslutas sedan operationen genom slidan (Lindahl & 

Gerdin, 2007).  

 

Efter år 1996 blev laparoskopisk hysterektomi vanligare eftersom tekniken för denna 

operation utvecklades. Ett annat skäl var att kvinnor som genomgår en laparoskopisk 

hysterektomi läker snabbare och har mindre smärta (Clayton 2006).Även vaginal 

hysterektomi har blivit vanligare än abdominal hysterektomi eftersom smärta och vårdtider 

minskar genom att göra hysterektomi på detta sätt (Löfgren, Stjerndahl, Nordenskjöld & 

Renström, 2006).  

 



1.3  Indikationer  

Vaginal och laparoskopisk hysterektomi utförs för olika indikationer, till exempel vid rikliga 

menstruationer (Crosignani, Vercillini, Apolone, Giorgi, Cortesi & Meschia, 1997), cancer i 

endometriet (Malur, Possover, Michels och Schneider, 2001), godartad gynaekologisk 

sjukdom (David-Montifiero, Rouzier, Chapron, Garai & Collegiale d’Obstétrique et 

Gynecolcgie de Paris-Ile de France, 2007). Enligt Hebbar och Nayak (2006) utförs även 

laparoskopisk hysterektomi vid livmoderblödningar. Framfall och endometriosis kan ligga till 

grund för en hysterektomi (BUPA, 2003).  

 

1.4 Omvårdnad 

Hysterektomi är en a de svåraste operationer som en kvinna genomgår. Omvårdnaden av 

kvinnan bör därför sträcka sig utöver det basala som temperatur, sårinspektion samt hjälp med 

hygienen, vilka är viktiga i sig själv. Omvårdnaden omfattar förmåga att kommunicera, visa 

empati samt gott patientbemötande. Vidare krävs förmåga att lyssna på patienten och att tolka 

kroppsspråket hur patienten mår (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). 

 

1.5  Problemformulering 

Laparoskopisk hysterektomi och vaginal hysterektomi är två olika tillvägagångssätt att 

avlägsna livmodern på från en kvinna. Hysterektomi kan medföra efterverkningar för 

kvinnan. Studien syftar till att undersöka vilka psykologiska och somatiska konsekvenser 

samt vilka omvårdnadsåtgärder som uppstår eller behövs efter laparoskopisk respektive 

vaginal hysterektomi på basen av befintlig litteratur.  

 

1.6 Syfte 

Syftet med föreliggande arbete var att beskriva på basen av befintlig litteratur psykologiska 

och somatiska konsekvenserna efter laparoskopisk och vaginal hysterektomi. 

 

1.6.1 Frågeställningar 

1. Vilka psykologiska efterverkningar beskrevs i litteraturen efter en laparoskopisk 

respektive vaginal hysterektomi? 

2. Vilka somatiska besvär beskrevs i litteraturen efter en laparoskopisk respektive 

vaginal hysterektomi? 

 

 

 



1.7 Definitioner 

Hysterektomi betyder etymologiskt att ta ut kvinnans underliv. Ordet hysterektomi kommer 

ursprungligen från Grekland där ’hystera’ betyder underliv och ’ectomy’ från att skära ut 

(ETY, 2007). Latinets ord ’hystericus’ (gr. Husterikus) ” betyder drabbad av livmodern”. 

Ordet livmoder associerades med begreppet ” hysterisk”  av de forntida grekerna (Sloan, 

1978).  I föreliggande studie avses med psykologiska efterverkningar själsliga besvär efter en 

hysterektomi såsom depression eller ångest. Med somatiska konsekvenser efter en 

hysterektomi refereras till kroppsliga lidande såsom smärta och urineringsbesvär. 

 

2 METOD 

 

2.1 Design 

Föreliggande arbete var en systematisk litteraturstudie. 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Artikelsökning har gjorts via Högskolan Dalarnas databaser vilka är Blackwell Synergi, Elin 

och Pubmed. Sökning efter artiklar gjordes både på engelska och svenska, vilket inbegriper att 

alla sökord har använts på båda språken. De sökord som använts var 

hysterektomi/hysterectomy, vaginal hysterektomi/vaginal hysterectomy, laparoskopisk 

hysterektomi/laparoscopic hysterectomy, ångest/anxiety, smärta/pain, psychological 

wellbeing/psykologiskt välbefinnande, urinvägsproblem/urinary tract, urinblåsa/bladder, 

infektioner/infections, sexualitet, sexuality samt depression/depression. När sökordet 

hysterektomi användes inträffade många träffar på databaserna vilket berodde på att alla 

operationssätt vid hysterektomi visade träffar. Vaginal respektive laparoskopisk hysterektomi 

gav många träffar eftersom det visade sig att det var tvunget att  använda kombinerade ord.  

 

2.2.1 Urval 

Inklusionskriterier i studien var artiklar med både kvalitativ eller kvantitativ ansats. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle stämma överens med studiens 

syfte samt frågeställningar. Artiklarna skulle vara utgivna år 1994 eller senare. Exkluderade 

artiklar var skrivna på annat språk än de nämnda och deras syfte svarade inte mot detta 

arbetes avsikt. Artiklar äldre än 1993 exkluderades. Det etiska förhållningssättet författarna 

intog inbegrep att alla medtagna artiklar kontrollerades att de var vetenskapliga samt etiskt 

godkända. 

 



 

2.2.2 Tillvägagångssätt 

Författarna sökte artiklar på Högskolan Dalarnas databas med de ovan angivna sökorden. När 

en artikel som passade sökorden hittades lästes sammanfattningen först, om samman- 

fattningen stämde överens med frågeställningarna skrevs artikeln ut. Efter detta läste 

författarna artiklarna var för sig för att få en objektiv syn på artiklarna. Författarna har försökt 

förhålla sig neutrala och objektiva till urvalet, granskningen och bedömningen av artiklarna.  

Författarna är dock medvetna om att varje urval innehåller en komponent av subjektivitet i 

likhet med alla andra val i livet. Sedan bestämdes var i uppsatsen som artikeln passade bäst 

och användes sedan i det avsnittet. I resultatet strukturerades rubrikerna efter somatiska eller 

psykologiska besvär samt efter omvårdnadsåtgärder. 

 

2.2.3 Analys 

Som utvärderingsinstrument för kvalitet användes för både de kvantitativa och kvalitativa 

artiklarna modifierade granskningsmallar med 29 poäng respektive 25 poäng utarbetade av 

Forsberg & Wengström (2003). Artiklarna delades in i tre kvalitetsklasser där låg kvalitet 

gavs till de artiklar som överensstämde med 60 – 70 % av bedömningsmallens kriterier, medel 

gavs till de artiklar som överensstämde med 70 – 80 % och hög gavs till de artiklar som 

överensstämde med 90 – 100% av bedömningsmallens kriterier. 

 

2.2.4 Antal artiklar i kvalitetsbedömning 

Av totalt 46 artiklar valdes 24 artiklar bort på grund av inklusionskriterierna. Därefter valdes 

sex artiklar bort som använts i introduktionen vilket gav 16 artiklar för kvalitetsbedömning. 

Av dessa artiklar bedömdes 12 artiklar vara godkända och fyra artiklar som väl godkända. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 1: Sökord per databas samt antal använda artiklar 

Använda databaser Sökord Antal träffar  Använda 

artiklar 
Blackwell synergy Vaginal Hysterectomy AND 

depression 
760 2 

Blackwell synergy Laparoscopic Hysterectomy 

AND depression  
131 1 

Blackwell synergy Vaginal Hysterectomy AND 

anxiety 
465 1 

Blackwell synergy Laparoscopic hysterectomy 

AND anxiety 
101 1 

Elin Hysterectomy  6222 3 

Elin Vaginal Hysterectomy 631 0 
Elin Vaginal hysterectomy AND 

psychological 
1 1 

Elin Laparoscopic Hysterectomy 

AND psychological 
2 1 

Elin Vaginal Hysterectomy AND 

anxiety 
2 1 

Elin Laparoscopic hysterectomy 

AND anxiety 
1 1 

Pubmed Vaginal hysterectomy AND 

anxiety 
8 1 

Pubmed  Laporoscopic hysterectomy 

AND anxiety 
2 1 

Pubmed Vaginal  hysterectomy AND 

urinary tract 
35 1 

Pubmed Laparoscopic hysterectomy 

AND urinary tract 
25 1 

 
 
 

 

3     RESULTAT 

 

3.1 Litteraturöversikt 

I tabell 2 återfinnes de artiklar som ligger till grund för resultatet.
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Tabell 2: Presentation av artiklar som ligger till grund för resultatet 

Kvalitet Författare/ 
Land 

Årtal n Design/ Metod Opeartions- 
teknik 

Somatiska       Psykiska      
symtom           symtom 

Carlson, KJ; Miller, BS; 
Fowler, FJ Jr  
USA 
 

1994 418 Kvalitativ, Intervju LH,VH, AH, TAH, 
SHT, LAVTH 

Smärta Behandlas ej Låg 

Carr, E; Brockbank, K; Allen, 
S; Strike, P 
England  
 

2005 80 Kvantitativ, 
Kvalitativ 
Enkät 

LH,VH, AH, TAH, 
SHT, LAVTH 

Smärta Ångest Medel 

Cosson, M; Lambaudie, E; 
Boukerrou, M; Querleu, D; 
Crépin, G 
Frankrike  
 

2001 1604 Kvantitativ, 
Kvalitativ 
Enkät 

VH, LH, AH Sexuellt Livskvalité Låg 

Davies, A; Hart, R; Magos, A; 
Hadad, E; Morris, R 
England  
 

2002 513 Kvantitativ 
Komperativ 
Observation 

AH, VH, LH Urinblåsan Behandlas ej Låg 

Ellström, E; Åström, M;  
Möller, A; Olsson, JH;  
Hahlin, M  
Sverige  
 

2003 241 Kvantitativ,  
Komparativ 
Enkät 

LH, AH Sexuellt Välbefinnande 
Ångest 
 

Medel 

EL-Toukhy, T; Hefni, M; 
Davies, A; Mahadevan, S 
England  

2004 184 Kvantitativ, 
Prospektiv, 
Observation 
Enkät 

LH, STH Urinproblem 
Samlag 
Orgasm 
 

Behandlas ej Låg 

 
Flory, N; Bissonnette, F;  
Amsei, R; Binik, Y 
USA  

 
2006 

 
113 

 
Kvantitativ 
Randomiserad. 
Intervju, Enkät 
Gyn-undersökning 
 

 
TH, STH 

 
Sexualdrift 
Smärta 

 
Depression 

 
Medel 

Frigerio, L; Gallo, A;  
Ghezzi, F; Trezzi, G;  
Lussana, M; Franchi, M 

2006 110 Kvantitativ,  
Kvalitativ, 
Retrospekt 

LAVH 
TAH 

Urinproblem 
Feber 

Behandlas ej Låg 



 

Italien  
 
 

Observation 

Gupta, S & Manyonda, I 
England  

2006  Kvantitativ, 
Prospektiv 
Intervju 

LH,VH, AH, TAH, 
SHT, LAVTH 

Sexuell lust 
Intresse för sex 

Negativ självbild 
Irritation 
Depression 
Ångest↑ 
 

Låg 

Härkki-Sirén, P; Sjöberg, J; 
Makinen, J; Heinonen, PK; 
Kauko, M; Tomas, E; 
Laatikainen, T 
Finland  
 

1996 1165 Kvalitativ 
Enkät 

LH Urinvägsinfekt
ion 
 

Behandlas ej Låg 

McPherson, K; Metcalfe, MA; 
Herbert, A, Maresh, M; 
Casbard, A; Hargreaves, J 
England  

2005 8900 Kvantitativ, 
Prospektiv 
Enkät 

LH,VH, AH, TAH, 
SHT, LAVTH 

Libido 
Upphetsning 
Lubricering 

  Behandlas ej Låg 

Meltomaa, S; Mäkinen, J; 
Taalikka, M; Helenius, H 
Finland  

1999 687 Kvalitativ 
Observation 

AH 
VH 
LH 

Urinvägsinf 
Toalett-
problem 
Nervskada 
 

  Behandlas ej Låg 

Persson, P; Wijma, K;  
Hammar, M; Kjölhede, P 
Sverige  

2006 119 Kvantitativ 
Enkät 

LH, 
AH 

Behandlas ej   Självuppfattning 
  Ångest 

Medel 

 
Silva-Filho, A;  Werneck, R; 
Sena de Magalhães, R; Belo, A; 
Triginelli, S; Brasilien  

 
2005 

 
60 

 
Kvantitativ 
Enkät 

 
AH, VH 

 
Urinblåsa 
Urinvägs-
infektion 
Sårinfektion 

   
Behandlas ej 

Låg 

Susini, T, Massi, G; Amunni,G; 
carrieri, C; Marchionni, M; 
Taddei, G; Scarselli, G 
Italien  

 
2004 

 
171 

 
Icke- 
experimentell 
Observation 

 
VH; 
AH 

 
Urinvägs-
problem 

    
Behandlas ej 

 
Låg 

 
Tayrac, R; Chevalier, N; 
Chauveaud-Lambling, A; 
Gervaise, A; Fernandez, H 
Frankrike  

 
2006 

 
717 

 
Kvantitativ 
Randomiserad 
Enkät 

 
VH 

 
Inkontinens 
Tvungenkänsla 
 

 
Behandlas ej 

 
Låg 

Tabellförklaring: n = hur många deltagare i studien, lh = laparoskopisk hysterektomi, vh = vaginal hysterektomi, ah = abdominal hysterektomi, tah = total abdominal 
hysterektomi, sht = subtotal hysterektomi, lavh = laparoskopiskt assisterad vaginal hysterektomi
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3.2 Psykologiska problem 

 

3.2.1  Depression 

Ur Ellström, Åström, Möller, Olsson och Hahlin (2003) studie framgår det att 241 personer ingick i 

studien som hade genomgått en laparoskopisk hysterektomi eller abdominal hysterektomi. Denna 

studie genomfördes under åren 1993 till 1995 och konsekvenserna av operationen uppföljdes ett år 

efter åtgärden. Vid uppföljningen uppmärksammades att depression hos kvinnorna som hade 

genomgått en laparoskopisk hysterektomi hade ökat. Före operationen nämnde 14, 5 % av kvinnorna 

som genomgått laparoskopisk hysterektomi depression. Ett år efter operationen kände 15,8 %  av 

kvinnorna av depression. Persson, Wijma, Hammar och Kjölhede(2006) företog en studie om hur 

kvinnor mår efter en hysterektomi. I denna studie ingick det 119 kvinnor som genomgått laparoskopisk 

eller abdominal hysterektomi. I de olika grupperna fanns det fem personer som använde antidepressiv 

medicin före laparoskopisk hysterektomi. Efter den laparaskopiska hysterektomin slutade två kvinnor 

använda antidepressiva mediciner medan en annan kvinna började äta antidepressiva mediciner.  

 

3.2.2 Ångest  

Ångest efter laparoskopisk hysterektomi  förändrades ett år efter åtgärden då 24,6 % led av ångest mot 

22,5 % av kvinnorna som rapporterade att de kände ångest före operationen (Ellström et al., 2003). I en 

studie av Carr, Brockback och Strike (2005) ingick 94 patienter och data samlades in under åren 2001 

och 2002. Det framgår att ångest var påtagligt vanligare före operationen än efter operationen. 

 

3.2.3 Sexualitet 

Ellstöm et al. (2003) visade att kvinnor upplever en högre tillfredsställelse med livet efter 

hysterektomin. Studien belyste sexuallivet, hur ofta kvinnan hade orgasm samt upplevde 

tillfredsställelse med sin partner vilket förhållande ökade efter den laparoskopisk hysterektomin. Enligt 

Flory et al. (2006) som studerade vaginal respektive laparoskopisk hysterektomi fann att sexuallivet 

förbättrades efter operationen. Enligt El-Toukhy et al. (2004) förbättrades libidon hos 19,7 % av de 

kvinnor som genomgick en vaginal hysterektomi mot 2,6 % vid laparoskopisk hysterektomi. I samma 

studie rapporterade 32, 8 % av kvinnorna som genomgick vaginal hysterektomi förbättrad orgasm. Av 

de kvinnor som genomgick laparoskopisk hysterektomi nämnde 21, 1 % förbättrad orgasm (El-

Toukhy, et al. 2004).  
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3.3 Somatiska problem 

3.3.1   Smärta 

Enligt Carlson, Miller och Fowler (1994) är smärta en komplikation som 72 % av kvinnor nämner efter 

hysterektomin och smärtan kan bestå i upp till 14 dagar enligt studien. Under den första veckan är 

smärtan som värst samt under dessa första sju dagarna har kvinnorna nedsatt förmåga att utföra dagliga 

aktiviteter eller att utföra sitt vanliga arbete. Hos 22 % av kvinnorna som genomgått hysterektomi 

kvarstod en kronisk smärta (ibid). Flory, Bissonnette, Amsel och Binik (2006) jämförde smärta mellan 

total och subtotal hysterektomi och fann att den vaginala smärtan inte förvärrades efter operationen. 

Carr et al. (2005) fann även att det fanns ett samband mellan smärta och ångest vilket visade att 

patienter med hög ångest även led av en högre nivå av smärta. 

 

3.3.2  Infektioner 

Infektioner uppstod i såret efter operationen både på de kvinnor som genomgått laparoskopisk 

respektive vaginal hysterektomi enligt Meltomaa, Mäkinen, Taalikka och Helenius (1999). Allt som 

allt drabbades 29,5 % av en infektion efter vaginal hysterektomi mot 16,7 %  av kvinnorna som 

genomgått en laparoskopisk hysterektomi.  

 

3.3 Urinvägarna 

Meltomaa et al. (1999) inkluderade 687 personer i studien där 105 vaginala hysterektomier och 66 

laparoskopiska hysterektomier hade utförts. Utvärderingen av komplikationerna gjordes fyra till sex 

veckor samt ett år efter hysterektomin. Vid vaginal hysterektomi visade det sig att 1 % av kvinnorna 

skadade urinvägarna vid denna operation. Vid laparoskopisk hysterektomi rapporterades inga skador 

på urinvägarna (ibid). Tayrac, Chevalier, Chauveaud-Lambling, Gervaise och Fernandez (2006) 

studerade å sin sida riskfaktorerna för urininkontinens för de kvinnor som genomgick vaginal 

hysterektomi. I studien inkluderades 117 kvinnor som genomgått vaginal hysterektomi som jämfördes 

med 116 kontroller. En uppföljning gjordes fem år efter operationen och en jämförelse med kvinnor 

som ej genomgått vaginal hysterektomi företogs. Det framgick att 45,2  % hade urininkontinens efter 

en vaginal hysterektomi fem år efter operationen då däremot 38,3 % av kontrollgruppen led av 

urininkontinens ( Tayrac et al., 2006).  

 

El-Toukhy, Hefni, Davies och Mahadevan (2004) undersökte urinvägsproblem före hysterektomin 

samt sex månader efter genomförd åtgärd. El-Toukhy et al. (2004) använde data från 184 patienter i sin 

studie och noterade inte någon skillnad i urinvägsproblem mellan vaginal och laparoskopisk 

hysterektomi. Patienterna rapporterade förbättringar efter hysterektomin varav 12,5 % nämnde att 

 



urininkontinensen hade förbättrats efter vaginal hysterektomi (El-Toukhy et al., 2004). Av de patienter 

som opererats via laparoskopisk hysterektomi nämnde 15,8 % att urininkontinensen hade förbättrats 

(ibid). I USA och England uppstår komplikationer i urinvägarna i 0,3 till 0,5 % av de över 900,000 

hysterektomier som genomförs (Gupta & Mayonda, 2006).  

 

3.3.4  Skador på urinblåsan 

Under åren 1993 och 1994 gjordes en studie i Finland där 1165 operationer inkluderades angående 

komplikationer efter laparoskopisk samt vaginal hysterektomi. I denna studie framgick det att 

urinblåsan skadades hos 1,5 % av patienterna. Sammanlagt 14 patienter som genomgick laparoskopisk 

hysterektomi fick skador och tre patienter fick skador via vaginal hysterektomi. Den vanligaste orsaken 

till skadan var att urinblåsa perforerades (Härkki-Sirén  et al., (1996). McPherson et al. (2004) 

studerade i England, Nordirland och Wales där 37 295 kvinnor inkluderades i undersökningen. 

Sammanlagt 220 skador på urinblåsan har rapporterats och enligt studien är det ingen skillnad mellan 

hur många skador som uppstått via laparoskopisk hysterektomi eller vaginal hysterektomi men anger 

ändock en avvikelsesiffra på 0,5 – 0,6 % (ibid.). Cosson, Lambaudie, Boukerrou, Querleu och Crépin 

(2001) studerade 1604 fall av godartad sjukdom och utav dessa led 0,9 % av komplikationer i 

urinblåsan efter hysterektomin. Studien påvisade ingen skillnad mellan vaginal eller laparoskopisk 

hysterektomi enligt Carr et al. (2001). Vaginal hysterektomi används även som behandling av äldre 

personer med diagnosen endometrial cancer där en av komplikationerna var urinträngningar. I en 

studie med 171 kvinnor uppstod urinträngningar hos två patienter som genomgått vaginal hysterektomi 

(Susini et al., 2004). Davies, Hart, Magos, Hadad och Morris (2002) jämförde olika tillvägagångssätt 

vid hysterektomier och fann att 1,8 % av kvinnorna som genomgått vaginal hysterektomi hade 

komplikationer med urinblåsan till skillnad från de kvinnor som genomgått laparoskopisk hysterektomi 

där siffran var 1,6 %.  

 

3.3.5  Urinvägsinfektion 

Av 94 patienter fick tre kvinnor urinvägsinfektion efter hysterektomi vilket berodde på att en kateter 

var insatt för länge enligt Carr et al. (2001). Frigerio, Gallo, Ghezzi, Trezzi, Lussana och Franchi. 

(2006) noterade att av 55 patienter som genomgick laparoskopisk hysterektomi fick 1,8 % av 

patienterna med endometrial cancer urinvägsinfektion. Enligt Meltomaa et al., (1999) fick 31 % 

urinvägsinfektion efter en vaginal hysterektomi i en studie omfattande 105 patienter. 

 

 

 

 



3.4  Omvårdnadsåtgärder 

 

 Ida Jean Orlandos omvårdnadsteori framhåller användandet  av empati, värme och äkthet hos 

sjuksköterskan vilket är ett sätt att reflektera över den omvårdnad som ges till patienten. Ida Jean 

Orlando fokuserar på patientens verbala och icke verbala uttryck för att vägleda sjuksköterskan att ge 

den omvårdnad som behövs (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006).  Jahren Kristoffersen et 

al. (2006) nämner att det är grundläggande för en sjuksköterska att inte ta saker för givet. En 

sjuksköterska måste förstå att en patient kan reagera på ett sätt som inte sjuksköterskan själv gör. En 

helhetssyn på patienten behövs för att man skall kunna ge omvårdnad på ett sätt som gagnar patienten. 

Vid empati visar sjuksköterskan att situationen är förstådd och kan då ge den omvårdnad patienten 

behöver. Att kommunicera kan vara svårt för många patienter vid sjukdomar som påverkar livet både 

negativt och positivt. Här är det upp till sjuksköterskan att fråga patienten hur det är istället för att gissa 

eftersom människor reagerar på olika sätt. Madeleine Leiningers omvårdnadsteori fokuserar på 

mångfald och kulturrelaterad omsorg (ibid). Detta är viktigt idag eftersom Sverige förändras och detta 

faktum kan i sin tur påverka hur en sjuksköterska skall ge omvårdnad efter en hysterektomi, eftersom   

i vissa kulturer vill kvinnorna i hemmet sköta den hygieniska omvårdnaden efter hysterektomin. 

Bemötandet av patienter som genomgått en hysterektomi bör vara respektfullt, ödmjukt och förstående 

eftersom vissa patienter kan vara nedstämda efter en hysterektomi (Ellström et al., 2003). 

 

4 DISKUSSION 

 

4.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Resultatet från föreliggande systematiska litteraturstudie visar att laparoskopisk och vaginal 

hysterektomi har både psykologiska och somatiska konsekvenser (Ellström et al., 2003; Carr et al. 

2001; Tayrac et al., 2006). Enligt Ellström et al. (2003) ökade depressionen hos kvinnor som 

genomgått en laparoskopisk hysterektomi. Även ångesten ökade efter hysterektomin och det finns ett 

samband mellan ångest och smärta enligt Carr et al. (2001). Infektioner var vanligare hos kvinnor som 

genomgått en vaginal hysterektomi än för de kvinnor som genomgått en laparoskopisk hysterektomi 

(Meltomaa et al., 1999). Urinvägarna skadades enligt nämnda studie vid vaginal hysterektomi. 

Urinblåsan skadades oftare vid laparoskopisk hysterektomi jämfört med vaginal hysterektomi enligt 

Härkki-Sirén et al.(1996) men enligt Davies et al. (2002) skadar vaginal hysterektomi urinblåsan 

oftare. Kvinnor som genomgått hysterektomi nämner att sexuallivet har förbättrats efter ingreppet 

vilket gäller både vaginal respektive laparoskopisk hysterektomi. De omvårdnadsåtgärder som behövs 

vid vaginal respektive laparoskopisk hysterektomi är en empatisk sjuksköterska, att sjuksköterskan kan 

 



kommunicera med patienterna både verbalt och icke-verbalt samt bemöta patienterna med förståelse, 

respekt och insikt i vad en hysterektomi kan betyda för kvinnan (Ellström et al., 2003; Jahren 

Kristoffersen et al., 2006).   

 

4.2 Resultatdiskussion 

Depression nämndes av 15,8 % av kvinnor som genomgått en laparoskopisk hysterektomi ett år efter 

operationen. Det visade sig att efter ett år hade personerna i studien som led av depression ökat med 

1,3 % men studien säger inte varför depressionen ökade ett år efter operationerna (Ellström et al., 

2003). Persson et al. ( 2006) nämner att två personer slutat äta antidepressiva mediciner efter 

laparoskopisk hysterektomi men en patient börjar äta antidepressiva mediciner efter samma ingrepp, 

vilket indikerar att depression minskar efter hysterektomin. I dessa studier finns det motsatta resultat 

där en studie anger att depressionen ökar och en annan att depressionen minskar (Ellström et al., 2003; 

Persson et al., 2006). Ingen av studierna säger varför detta har skett. Eftersom vissa patienter är 

deprimerade efter hysterektomin kan sjuksköterskan ge omvårdnad genom att lyssna på patienten och 

ta tid att förklara det som patienten har frågor om. 

 

Enligt Ellström et al. (2003) ökar ångesten ett år efter laparoskopisk hysterektomi med siffran 24,6 % 

kvinnor med ångest mot 22,5 % före operationen. Ångesten har inte utretts och därför nämns inte 

orsakerna till ökad ångest i studien. Carr et al. ( 2005) fann ett samband mellan ångest och smärta. 

Kvinnor med hög ångest upplevde mera smärta och bad om mer smärtstillande medicin. Om en kvinna 

som ska genomgå en hysterektomi lider av ångest innan operationen så kan sjuksköterskan ha ett 

samtal med patienten för att försöka förstå var ångesten kommer ifrån. På detta sätta kan det undvikas 

att patienten ber om extra smärtstillande efter hysterektomin (ibid.). 

 

Sammanlagt 72 % av kvinnorna ansåg att de hade smärta efter hysterektomin och siffran inkluderar 

både vaginal och laparoskopisk operation (Carlson et al., 1994).  Smärtan var intensivast under de 

första sju dagarna efter hysterektomin och mobiliteten mindre samt därmed förknippad svårighet att 

göra vardagliga sysslor på grund av smärtan (ibid).  Smärtan varade upp till 14 dagar hos de flesta 

kvinnor men 22 % har kronisk smärta efter hysterektomin vilket Carlson et al. (1994) påpekar även 

störde sömnen hos kvinnorna. Om sjuksköterskan visar empati och bemöter patienten med förståelse så 

alieneras inte patienten från sina känslor utan kan prata med sjuksköterskan om så önskas. Om 

sjuksköterskan är medveten om den nedsättning i fysisk mobilitet som inträffar efter en hysterektomi 

kan omvårdnad ges med ödmjukhet och respekt. 

 

 



Infektionsrisken är högre vid vaginal hysterektomi än vid laparoskopisk hysterektomi enlig Meltomaa 

et al. (1999). Enligt samma forskare noterades det att 29,5 % av kvinnorna fick infektion i såret efter 

vaginal hysterektomi jämfört med 16,7 % av kvinnorna som genomgått en laparoskopisk hysterektomi. 

Detta kan beror på att patienterna som genomgick en laparoskopisk hysterektomi fick antibiotika i 

förebyggande syfte (Meltomaa et al., 1999). Här är det sjuksköterskans arbete att se till att patienten får 

omvårdnad såsom att ta temperaturen, omläggning av såret samt vara behjälplig vid hygienbehov. 

 

Meltomaa et al. (1999) påvisar att urinvägarna skadas vid vaginal hysterektomi där 1 % av kvinnorna 

skadades jämfört med 0 % vid laparoskopisk hysterektomi. Urininkontinens är ett problem efter 

vaginal hysterektomi och Tayrac et al. (2006) noterade att 28 % av 717 kvinnor hade problem med 

urininkontinens efter denna typ av hysterektomi. El-Toukhy et al. (2004) påvisade inga skillnader 

mellan laparoskopisk och vaginal hysterektomi. Inalles 12,5 % av kvinnorna nämnde att 

urininkontinensen hade förbättrats efter vaginal hysterektomi och efter den laparoskopiska 

hysterektomin nämnde 15,8 % att urininkontinensen hade förbättrats (ibid).  

 

Härkki-Sirén et al. (1996) studerade 1165 operationer med laparoskopisk och vaginal hysterektomi och 

fann att 1,5 % av patienterna hade skador på urinblåsan. Det var 14 patienter som skadades efter en 

laparoskopisk hysterektomi jämfört med tre patienter efter en vaginal hysterektomi. Orsaken till skadan 

var oftast att urinblåsan perforerades enligt Härkki-Sirén et al.(1996). McPherson et al. (2004) har gjort 

en liknande studie men fann ingen skillnad på skadornas antal mellan laparoskopisk och vaginal 

hysterektomi men ger ändock en avvikelsesiffra på 0,5 – 0,6 % mellan de olika operationssätten.  

 

Urinträngningar uppstod hos två äldre patienter som genomgått vaginal hysterektomi (Susini et al., 

2004) vars studie inkluderade äldre patienter som genomgått vaginal hysterektomi för endometrial 

cancer. Vidare fann Meltomaa et al. (1999) att 31 % av 105 kvinnor som genomgått vaginal 

hysterektomi fick urinvägsinfektion. Detta kan jämföras med en studie gjord av Frigerio et al. ( 2006) 

där 1,8 % av 55 kvinnor fick urinvägsinfektion efter laparoskopisk hysterektomi. 

 

Omvårdnadsåtgärderna ska genomsyras av de teorier som finns i omvårdnaden. Om varje 

sjuksköterska håller teorierna i sitt minne kommer utmärkt omvårdnad att ges eftersom till exempel 

Leininger förespråkar en helhetssyn på människan. Leininger förespråkar även det kulturella inom 

sjukvården vilket kan tolkas att sjuksköterskan ska även se människorna runt patienten samt om 

patienten har någon annan diet eller behöver be på någon speciell tid. Detta leder till Orlandos teori där 

bemötandet av patienterna är en del så som att en sjuksköterska ska visa respekt, ödmjukhet samt insikt 

 



i sjukdomen för att kunna ge den omvårdnad som behövs. I dagens sjuksköterskekår genomsyras 

kunskapen samt teorin för att kunna ge den omvårdnad som behövs (Ellström et al., 2003; Jahren 

Kristoffersen et al., 2006).   

  

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva psykologiska respektive somatiska efterverkningar av 

laparoskopisk och vaginal hysterektomi genom en litteraturstudie. Vissa svårigheter uppkom med 

studien på grund av att flertalet av artiklarna beskrev abdominal hysterektomi jämfört med vaginal 

respektive laparoskopisk hysterektomi. En annan svårighet var att det hittades två litteraturstudier som 

inte kunde användas som hade tänkvärd information. Detta ledde till att endast 16 artiklar togs med i 

studien vilket kan göra resultatet svårtolkat. En annan problem var att endast en av författarna är 

kunnig i engelska på en högre nivå vilket ledde till att förklaring fick göras för den andra författaren 

vilket bidrog till att tiden var knapp då en av författarna arbetar heltid som sjuksköterska.  

 

4.4 Förslag till vidare forskning 

Under artikelsökningen hittades ett flertal artiklar som beskrev både vaginal och abdominal 

hysterektomi men endast ett fåtal som beskrev både vaginal och laparoskopisk hysterektomi. Flertalet 

av artiklarna belyste sjukhusvistelsen och operationstiden mellan vaginal och laparoskopisk 

hysterektomi. Följaktligen behövs forskning med fokus på jämförelse mellan vaginal och 

laparoskopisk hysterektomis följder avseende psykologiska och somatiska besvär eftersom forskning i 

detta nu oftast jämför abdominal och vaginal hysterektomi. Detta är viktigt eftersom det är 

sjuksköterskorna som tillhandahåller omvårdnad vilket betyder att sjuksköterskorna bör vara insatta i 

konsekvenserna av de olika tillvägagångssätten efter en hysterektomi. Fortsatta studier kan inbegripa 

intervjuer, enkäter samt uppföljning av tidigare gjorda studier. Intervju kan ge tillfälle till frågor som 

inte har frågats via enkät och på så sätt kan omvårdnaden förbättras eftersom patienterna kan säga vad 

de tycker om nuvarande omvårdnad. 

 

4.5 Konklusion 

Föreliggande systematiska litteraturstudie visar att depression befanns öka hos kvinnor som genomgått 

laparoskopisk hysterektomi. Patienter med en högre ångestnivå upplevde högre grad av smärta än 

patienter med låg ångestnivå. Infektioner förekom oftare hos kvinnor som genomgått vaginal 

hysterektomi än hos dem som genomgått laparoskopisk livmoderborttagning. Urinvägsproblem samt 

inkontinens uppstod oftare hos kvinnor som genomgått en vaginal hysterektomi än laparoskopisk 

hysterektomi. Skador på urinblåsan befanns vara vanligare vid laparoskopisk än vaginal hysterektomi. 

 



Psykologiska och somatiska konsekvenser av hysterektomi befanns framträda tydligare vid vaginal än 

laparoskopisk hysterektomi. Vid hysterektomier är kvinnan sårbar och sjuksköterskan behöver använda 

all sin kunskap för att ge omvårdnad och det är viktigt att se hela personen inte bara att patienten 

genomgått en hysterektomi. För att tillhandahålla kvinnorna bästa möjliga vård i samband med denna 

vanliga operation gagnar denna kunskap sjuksköterskornas verksamhet.  
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28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 

 



GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING          Bilaga II 
 

Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstract 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 beksriven?   
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   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

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