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Abstrakt 

Bakgrund: Många premenopausala kvinnor lider av benigna gynekologiska sjukdomar som 

påverkar deras hälsa och välbefinnande, även deras vardagliga liv blir lidande. 

Hysterektomi är ett behandlingsalternativ som kan bota dessa sjukdomar och eventuellt kan 

det i sin tur ändra känslan av välmående till det bättre. De vanligaste benigna orsakerna till 

hysterektomi är myom, menorragi, endometrios, adenomyos och uterusprolaps. Syfte: 

Syftet var att belysa hälsa och välbefinnande efter hysterektomi på grund av benigna 

gynekologiska sjukdomar hos premenopausala kvinnor. Metod: En litteraturöversikt 

genomfördes där 12 vetenskapliga artiklar inkluderades. Artikelsökningarna genomfördes i 

flera databaser. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till 

ett resultat. Resultat: Majoriteten av kvinnornas hälsa och välbefinnande förbättrades efter 

att de hade genomgått en hysterektomi men vissa hade ett försämrat välbefinnande på 

grund av förlust av livmodern. Kvinnornas sexuella hälsa förbättrades generellt samt deras 

smärtsymtom minskade. Resultatet presenterades under tre huvudrubriker: 

Symtomlindring, Den mentala påverkan och Relation till sexualitet och sexliv. Diskussion: 

Resultatet belyser kvinnornas hälsa och välbefinnande som sätts i förbindelse med Katie 

Erikssons hälsoteori om olika hälsopositioner. Kvinnornas subjektiva syn på hälsa och 

ohälsa samt välbefinnande och illabefinnande lyfts fram. Slutsats: Resultatet visade att 

kvinnorna som kände illabefinnande i samband med hysterektomin behöver ytterligare 

vård. Det behövs ytterligare forskning för att utforma vård som i framtiden eventuellt kan 

förbättra deras välmående. 

  

Nyckelord: Hysterektomi, Hälsa, Premenopausala, Sexuell hälsa, Välbefinnande  
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Anemi - Blodbrist 

Benign - Godartad 

Dysmenorré - Menssmärta 

Dyspareuni – Samlagssmärta 

Menarche- Första menstruationen 

Menopaus - Sista menstruationen 

Metrorrhagia - Mellanblödning 

Malign - Elakartad 

Placenta- Moderkaka 

Postpartum- Efter förlossning 

                Premenopausal -  Tidsperiod innan klimakteriet 

Uterus -  Livmoder 

  

Figur 1 Definition av begrepp (Lindskog, 2014). 
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Introduktion  

Merparten av alla hysterektomier som utförs i världen är på grund av benigna 

gynekologiska sjukdomar. Kvinnornas liv påverkas kraftigt av sjukdomarna och de har en 

stor inverkan på deras livskvalitet, generella hälsa och välbefinnande (Rannestad, 2005). I 

denna litteraturöversikt kommer kvinnornas hälsa och välbefinnande belysas för att ta reda 

på hur deras liv ser ut efter en hysterektomi på grund av benigna orsaker.   

 

Bakgrund 
 

Hälsa 

Begreppet hälsa definierades år 1948 av World Health Organization (WHO, 2017) som 

följande: “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”. Därmed beskriver WHO hälsobegreppet 

utifrån det psykologiska och holistiska perspektivet men även det biologiska synsättet av 

hälsa ingår. Eriksson (1993, s. 11-13) skriver 1976 att medicin traditionellt utgått från det 

objektiva sjukdomsbegreppet som innebär att en person kan “vara hälsa”. Detta behöver 

dock inte betyda att personen som är objektivt frisk befinner sig i ett välbefinnande. Därmed 

utgår Eriksson från en subjektiv syn på hälsan, där individen själv avgör dennes hälsa samt 

välbefinnande. Den subjektiva hälsan baseras på personers upplevelse av att vara en hel 

människa. Vårdvetenskapen utgår från ett perspektiv där personer är bestående av både 

kropp, själ och ande. Enligt Eriksson (1993, s. 28-29) är hälsan relativ och varierar för varje 

individ och påverkas i vilken kontext personen befinner sig i, som till exempel, kultur, 

normer, relationer till andra eller miljö. Kontexten i sin tur påverkar det fysiska, psykiska 

och det sociala välbefinnandet.  

WHO (2006) definierar sexuell hälsa som ett tillstånd av mentalt, emotionellt, fysiskt och 

socialt välbefinnande i relation till sexualitet. Sexuell hälsa definieras inte enbart som 

frånvaro av dysfunktion, sjukdom eller svaghet. Faktorer som påverkar den sexuella hälsan 

negativt är diskriminering, tvång, sjukdomar och våld. För att en persons sexuella hälsa 

uppnås och upprätthålls ska dennes sexuella rättigheter vara skyddade, uppfyllda och 

https://ac-els-cdn-com.proxybib.miun.se/S1521693405000088/1-s2.0-S1521693405000088-main.pdf?_tid=34a29462-036d-11e8-9cfb-00000aacb35d&acdnat=1517063009_0be05fda965bd7f424356fc9a3803daa
https://ac-els-cdn-com.proxybib.miun.se/S1521693405000088/1-s2.0-S1521693405000088-main.pdf?_tid=34a29462-036d-11e8-9cfb-00000aacb35d&acdnat=1517063009_0be05fda965bd7f424356fc9a3803daa
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respekterade (ibid). Olika aspekter kring sexuell funktion påverkas när livmodern och andra 

delar av könsorganet avlägsnas (Katz, 2003). 

 

Välbefinnande 

Eriksson (1993, s. 44) skriver att välbefinnande inte nödvändigtvis endast är frånvaro av 

sjukdom, missbildning eller kroppsdel. Eriksson beskriver välbefinnande som en subjektiv 

dimension, där hon sätter det i förbindelse till psykologisk hälsa och känsla av friskhet. 

Eriksson beskriver att "välbefinnande är av individen ett upplevt tillstånd av välbehag" (s. 

44). WHO (2014) definierar mental hälsa som ett tillstånd av välbefinnande. Enligt Haas 

(1999) är begreppet välbefinnande tillfredsställelse med livet och bygger på en subjektiv 

bedömning som är kopplat till psykologiskt, socialt och spirituellt välmående. I livskvalitets 

definitionen ingår välbefinnande (ibid). Personer som är välmående socialiserar sig mera, är 

aktiva, altruistiska, har starkare immunförsvar och kropp, gillar sig själva och andra mer, 

bättre på att lösa konflikter och ett behagligt humör skapar kreativt tänkande (Eid & Larsen, 

2008, s. 8). 

 

Hysterektomi; borttagande av livmodern och dess funktion  

Hysterektomi är ett operativt avlägsnande av livmodern. Vid en hysterektomi kan även 

salpingektomi och ooforektomi utföras. Salpingektomi är ett kirurgiskt ingrepp, där 

äggledarna amputeras. Ooforektomi är en annan variant av operation där en eller båda 

äggstockarna tas bort (Lindskog, 2014, s. 277). 

 

Kvinnans inre könsorgan består av slidan, livmoderhalstappen, livmodern, äggledarna och 

äggstockarna. Livmodern består av glatt muskulatur: myometriet, slemhinna: endometriet 

och peritoneum som är en omfattande hinna. En av funktionerna som livmoder har är att 

delta i menstruationscykeln (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010, s. 18-23). Ett 

normalt fysiskt tillstånd hos alla kvinnor är när menstruationen upphör, detta tillstånd 

kallas för menopaus och medelåldern för menopaus är 51 år. Vanligtvis upphör 

menstruationen mellan åldrarna 45-55 (Timi & Neetha, 2017). Enligt van der Meij och 

Emanuel (2016) ger ooforektomi betydande konsekvenser för kvinnorna till följd av 
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östrogenbrist, eftersom äggstockarna är ett hormonproducerande organ. Enligt Schelin 

(2018) ger östrogenbrist i kroppen symtom som värmevallningar, svettningar, 

humörsvängningar, sömnproblem, torra och sköra slemhinnor i slidan samt urinvägsbesvär. 

 

  Figur 2 Kvinnans inre könsorgan. Illustrerad av Tekla Sundberg Hamre  

 

Enligt Flory, Bissonette och Blinik (2005) har hysterektomin inverkan på kvinnors liv.  

Olika aspekter som sexliv, fertilitet, kroppsuppfattning och kvinnlig identitet påverkas. 

Enligt Lindberg och Nolan (2001) tvekar många kvinnor innan de bestämmer sig för att 

genomgå en hysterektomi eftersom att konsekvenserna kan vara omfattande.  

  

Enligt Lundholm, Forsgren, Johansson, Cnattingius och Altman (2009) är hysterektomi den 

mest förekommande gynekologiska operationen världen över. Enligt Krishnasamy och 

Vaidyanathan (2015) är det den mest frekventa utförda operationen efter kejsarsnitt. Mellan 

1987-2003 utfördes 155 505 hysterektomier i Sverige varav 121 947 var av benign orsak 

(Lundholm et al., 2009). Cirka 500 000 kvinnor i USA genomgår hysterektomi varje år 

(Krishnasamy & Vaidyanathan, 2015). Olika kirurgiska tillvägagångssätt som används är 
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abdominal hysterektomi, vaginal hysterektomi, laparoskopisk eller robotassisterad 

hysterektomi (van der Meij & Emanuel, 2016). 

 

Benigna orsaker till hysterektomi 

De vanligaste benigna orsakerna till hysterektomi är myom, dysfunktionell blödning, 

endometrios, uterusprolaps och benigna tumörer (Lundholm et al., 2009). Hysterektomi är 

en definitivt symtomlindrande behandling mot rikliga blödningar när andra 

behandlingsalternativ misslyckats (van der Meij & Emanuel, 2016). 

 

Myom 

Enligt Williams (2017) är leiomyom en benign cellförändring och i uterus kallas den myom. 

Cellförändringen bildar en godartad tumör av glatt muskulatur i myometriet. Tumören som 

växer består av olika sorters muskelvävnad och kan variera i storlek från några millimeter 

till 20 centimeter i diameter eller större. Myomet kan växa inuti eller utanpå uterus. Enligt 

Zimmermann, Bernuit, Gerlinger, Schaefers och Geppert (2012) behöver tumörens storlek 

inte nödvändigtvis bestämma svårighetsgraden av symtomen. De symtom som kvinnorna 

med myom rapporterade var att de hade kraftiga blödningar, långa perioder med 

blödningar, blödning mellan menstruationerna samt oregelbundna och oförutsägbara 

blödningar. Tumörerna kan även orsaka smärtsymtom som, kronisk bäckenbottensmärta, 

dyspareuni och tryck på närliggande organ. Kvinnornas symtom påverkade olika aspekter i 

deras liv negativt samt att stora blodförluster kan leda till svår anemi. Marshall et al. (1997) 

skriver att myom är den mest förekommande orsaken till hysterektomi bland kvinnor i alla 

åldrar. Enligt Williams (2017) utförs 200 000 hysterektomier i USA årligen på grund av 

myom. Efter menopaus och innan menarche är myom inte förekommande eftersom myom 

tillväxer på grund av menstruella hormoner (Borgfeldt et al., 2010, s. 262). 

 

Menorragi 

Menorragi är en definition av riklig dysfunktionell menstruationsblödning, definitionen är 

över 80 milliliter blod per menstruation. De kvinnor som har menorragi kan drabbas av 

trötthet, andfåddhet, huvudvärk och hög puls till följd av latent anemi. Oftast är det långa 
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menstruationsperioder och oregelbundna små mellanblödningar som påverkar kvinnornas 

liv. Det är fertila kvinnor som drabbas av symtomen (Borgfeldt et al., 2010, s. 175-179). 

  

Endometrios 

Endometrios är ett tillstånd där funktionella endometrialkörtlar och endometriet befinner 

sig utanför livmodern. Symtomen framträder oftast i samband med menstruation och är 

bäckenbottensmärta, ryggsmärta, smärta i samband med tarmrörelser, uppsvälld buk och 

dyspareuni. Det har visat sig att 24,5 procent av alla kvinnor som upplevt smärta i samband 

med menstruation har endometrios (Valle & Sciarra, 2003). Första symtomet kan 

framkomma vid menarche men vanligtvis framträder det i tonåren och försvinner efter 

menopaus (Friedmann, 2018). Symtomen kan vara mer eller mindre besvärliga eftersom 

sjukdomen går i skov (Borgfeldt et al., 2010, s. 232).  

 

Adenomyos 

Adenomyos är en variant av endometrios som härstammar från den djupare delen av 

endometriet och endometrieceller befinner sig i livmoderns muskellager. Symtomen är 

liknande som vid endometrios och personer kan vara symtomfria. Adenomyos kan även 

orsaka ökade blödningsavvikelser med långa och stora menstruationsblödningar. Olika 

behandlingar finns men det enda botemedlet är hysterektomi (Di Spiezio Sardo et al., 2017). 

Symtomen framträder i åldrarna 35-45 år och försvinner helt i samband med menopaus 

(Borgfeldt et al., 2010, s. 229). 

 

Uterusprolaps 

Definitionen av uterusprolaps är framfall av livmodern. Livmoderhalsen kan synas, kännas 

och trängas ut genom slidmynningen. Vid undersökning pressas livmodern mot 

slidmynningen vid krystning. Orsaken är förslappning, bristning samt abnormal uttänjning 

av organets omkringliggande muskulatur och bindväv. Det kan bland annat orsakas av 

vaginal förlossning, ålder, ärftliga faktorer samt tungt kroppsarbete. Framfall är vanligt 

förekommande hos kvinnor i åldern 30 år och äldre (Borgfeldt et al., 2010, s. 285-288). 
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Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskor är omvårdnadsansvariga inom hälso- och sjukvård. Ehnfors, Ehrenberg och 

Thorell-Ekstrand (2013, s. 27) beskriver att främja hälsa och välbefinnande har traditionellt 

setts som kärnan i omvårdnad. Inom vården möter sjuksköterskor patienter som har eller 

ska genomgå en hysterektomi. Shorey et al. (2014) beskriver att kvinnor som genomgår 

hysterektomi möter olika psykologiska utmaningar som stress, ångest, sorg och 

nedstämdhet. Sjuksköterskor behöver vara uppmärksamma och finkänsliga angående 

patientens psykologiska påverkan, för att kunna ge adekvat stöd, rådgivning och utbildning. 

Enligt Lindberg och Nolan (2001) har kvinnor som genomgått en hysterektomi ett brett 

behov av information och emotionellt stöd av anhöriga samt vårdpersonal. Sjuksköterskor 

kan med rätt kompetens och erfarenhet stödja dessa kvinnor (ibid). Det är av betydelse för 

sjuksköterskor att kunna förstå dessa kvinnors subjektiva upplevelse av hysterektomi för att 

kunna främja deras hälsa och välbefinnande.  

 

Problemformulering 

Operationen innebär en amputation av livmodern som kan vara en stor förändring i dessa 

kvinnors liv. Många av dem har innan hysterektomin påverkats av symtom. Efter 

hysterektomin kan kvinnorna bli symtomfria och därmed kan deras subjektiva syn på deras 

hälsa och välmående påverkas. De områden som berörs vid förändringen är kvinnlig 

identitet, kroppsuppfattning, sexliv och fertilitet. Kvinnors mentala hälsa kring operationen 

kan påverkas av stress, ångest, sorg och nedstämdhet. Hysterektomins betydelse för dessa 

kvinnor behöver belysas för att visa på eventuella skillnader i deras hälsa och 

välbefinnande. Detta behöver belysas för att skapa kunskap om kvinnornas mående, så att 

sjuksköterskor i framtiden ska kunna ha förståelse för att ge rätt information, samt stöd och 

vård till denna patientgrupp.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa hälsa och välbefinnande efter hysterektomi på grund av benigna 

gynekologiska sjukdomar hos premenopausala kvinnor.  
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Metod 
 

Design 
Denna studie är en litteraturöversikt, vilket innefattar en tydlig kartlagd bild över ett 

kunskapsområde. Ett problemområde väljs som kan vara både från kvantitativ, kvalitativ 

eller mixad utgångspunkt. Sökning av originalartiklar samt analys och sammanställning av 

deras forskningsresultat utförs. Det generar kunskap om ämnets påverkan av det praktiska 

vårdarbetet (Segesten, 2017, s. 108). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Studiens inklusionskriterier innefattade originalartiklar med hysterektomi som huvudämne 

kopplat till begreppen hälsa eller välbefinnande. I detta arbete har kvalitativa, kvantitativa 

och mixade artiklar inkluderats. Fokus var på premenopausala kvinnor som gjort 

operationen hysterektomi eller hysterektomi-ooforektomi på grund av benigna 

gynekologiska sjukdomar. Dessa kvinnor som deltog i litteraturöversikten var i fertil ålder, 

mellan 18-55 år. Alla artiklar med ett annat språk utöver engelska och svenska har 

exkluderats genom språkavgränsning. Deltagare som har gjort hysterektomi till följd av 

malign orsak samt kvinnor med förlossnings problematik har exkluderats i denna 

litteraturöversikt. Artiklar med låg kvalitet har exkluderats. Studier gjorda 5 veckor efter 

hysterektomi upp till 24 månader, samt kvalitativa studier som är gjorda efter 24 månader är 

inkluderade i denna litteraturöversikt.  

 

Litteratursökning 

Artikelsökningar till litteraturöversikten genomfördes i Mittuniversitet biblioteksdatabas 

där PubMed, CINAHL, SveMed+, SwePub och PsycINFO finns tillgängliga. Användningar 

av MeSH-termer i PubMed och headings i CINAHL har tillämpats. Exempel på sökord som 

har nyttjats är: hysterectomy, well-being, wellbeing, health, women’s health, sexuality och 

benign (tabell 1). Fritextsökning samt manuell sökning utfördes även för att inte gå miste om 

relevanta artiklar till litteraturöversikten. 
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*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, 

Urval 4: Artiklarna kvalitetsgranskades. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.  Översikt av sökningar  

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning Antal 

relevanta 

träffar 

Urval* 

1 

Urval* 

2 

Urval* 

3 

Urval* 

4 

Dubbletter 

 

CINAHL 

180128 

(MH "Hysterectomy") 

AND ("wellbeing" OR 

"well-being")  

 

English, 

Swedish 

Peer reviewed 

 

39 10 7 5 5 0 

PubMed 

180128 

("Hysterectomy"[Mesh]) 

AND "Sexuality"[Mesh] 

AND psychological 

well-being 

 

English, 

Swedish 

 

11 7 5 2 2 0 

CINAHL 

180130 

(MH "Hysterectomy") 

AND (MH "Genital 

Diseases, Female") 

English, 

Swedish 

Peer reviewed 

 

45 13 10 2 2 1 

PubMed 

180130 

"Hysterectomy"[Mesh] 

AND women's 

subjective health 

English, 

Swedish 

7 3 2 2 2 0 

PubMed 

180130 

hysterectomy benign 

well-being sexuality 

women's health 

 

English, 

Swedish 

15 7 4 2 2 1 

PsycINFO 

180206 

Hysterectomy AND 

(wellbeing OR well-

being) AND women's 

health 

English 

Swedish 

Peer reviewed 

18 5 3 3 3 3 

SwePub 

180206 

Hysterectomy AND 

(wellbeing OR well-

being) 

 16 7 6 3 3 3 

Manuell 

Sökning 

  1 1 1 1 1  
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Urval, relevansbedömning och granskning 

En urvalsprocess utfördes i fyra steg för att granska innehållet av artiklarna och kvaliteten. 

Första steget var att läsa artiklarnas titlar för att bedöma vilka som överensstämde med 

litteraturöversiktens syfte. De artiklar som överensstämde med syftet lästes abstrakten  samt 

att artiklarnas metoddel granskades för att avgöra om dessa innefattade 

inklusionskriterierna. Artiklarna som innefattade inklusionskriterierna inkluderades till 

nästa steg. Sedan tolkades resultatdelen och de artiklar med resultat som var relevant till 

litteraturöversikten inkluderades. För att garantera att artiklarnas tidskrifter var 

vetenskapligt granskade användes Ulrichsweb (http://ulrichsweb.serialssolutions.com). De 

artiklarna med tidskrifter som inte var vetenskapligt granskade exkluderades i urvalet. 

Artiklarna från databasen CINAHL hade ordet Peer reviewed som begränsning. De artiklar 

som inkluderades efter det tre stegen kvalitetsgranskas med Carlsson och Eiman's (2003) två 

granskningsmallar, kvalitativ- och kvantitativ granskningsmall, se Bilaga 1 och 2. För att 

granskningsmallarna skulle överensstämma med syftet, ändrades “patienter med 

lungcancerdiagnos” till “patienter som har genomgått hysterektomi". Det delar som 

granskades var abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats. Utifrån 

dessa delar betygsattes varje artikel, där poäng varierade för varje “svar” som angavs. 

Poängen sammanställdes och omvandlades till olika grader och procentantal. Detta gjordes 

för att se gradering och kvalitet på artiklarna. Grad I innefattar 80 procent (hög kvalitet), 

grad II 70 procent (medel kvalitet) och grad III 60 procent (låg kvalitet) av totala 

maxpoängen. Artiklar med grad III exkluderades i denna litteraturöversikt. Totalt 12 artiklar 

har inkluderats i litteraturöversikten och dessa presenteras i en översiktstabell, se bilaga 3.  

 

Analys  

Analysmetoden i litteraturöversikten utgår från Friberg (2017, s. 148-150), där analysen har 

genomförts med sammanställning genom allmän översikt. Detta har utförts för att 

undersöka, sortera samt finna skillnader och likheter i artiklarna. För att få en helhetsbild 

lästes artiklarna noggrant igenom ett flertal gånger. För att skapa en struktur på arbetet 

sorterades och fördelades huvudfynden i kategorier. Sedan sammanställdes resultatet till tre 

huvudrubriker.  

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
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Etiska överväganden 

Deltagarna som har utfört hysterektomi delar med sig av känslig information och därmed är 

det viktigt att deras anonymitet och konfidentialitet säkerställs i artiklarna. Enligt Polit och 

Beck (2016, s. 147) ska information om deltagarna inte delges vidare om inte personen själv 

ger godkännande till detta. Annan information som kan identifiera deltagaren ska 

modifieras. Data ska hanteras med säkerhet och bara forskaren ska ha tillgång till materialet 

(ibid). Citat är på originalspråk för att undvika förvrängning av berättelserna. Allt resultat 

från artiklarna som överensstämmer med syftet är inkluderat. Egna värderingar och åsikter 

har försökts lagts åt sidan i syfte att minimera risken till ett icke objektivt resultat. 

 

Resultat  

Syftet var att belysa hälsa och välbefinnande efter hysterektomi på grund av benigna 

gynekologiska sjukdomar hos premenopausala kvinnor. Resultatet har baserats på åtta 

kvantitativa, tre kvalitativa och en mixad metod av studier. Artiklarna är gjorda i Australien, 

Grekland, Kanada, Nederländerna, Norge, USA och Sverige. Resultatet presenteras under 

de tre huvudrubrikerna; Symtomlindring, Den mentala påverkan och Relationen till sexualitet och 

sexliv. Bilaga 4 presenterar huvudrubrikerna och de inkluderade artiklarna. 

 

Symtomlindring 

Enligt Wade, Pletsch, Morgan och Menting (2000) hade kvinnorna en positiv syn på deras 

hysterektomiupplevelse, synen var kopplad till lindring från fysiska symtom och en ökad 

livskvalitet. I studien beskrev 30 (N= 102) kvinnor lättnaden från fysiska symtom. Ferroni 

och Deeble (1996) beskriver att hysterektomin var associerad till symtomlindring för 

kvinnorna och 86 % (N=107) kände sig bättre eftersom de hade minskade symtom och 77 % 

kände sig generellt bättre. En kvinna beskrev: “`I´m sorry  I´ve waited five years before 

deciding to have a hysterectomy...I've lost five years of good health” (Ferroni & Deeble, 

1996, s. 49). Kvinnorna blev tillfrågade om deras menstruation och 92 % (N=107) kände sig 

“lättade” eller “väldigt lättade” att menstruationen upphört (Ferroni & Deeble, 1996).  

 

En 46-årig kvinna, 24 månader efter hysterektomi skriver i studien att:   
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 I was thrilled to finally be pain free and free of monthly hemorrhages. I was being returned 

to my room after surgery and recovery room and I would call out to people in the hallway. “I 

don't have a uterus anymore and I’ll never again have a menstrual period! I was free of my 

fibroids and all the discomfort and pain they had caused me (Wade et al., 2000, s. 39).  

 

Smärtan hos kvinnorna minskade signifikant efter operationen i flera studier (Lambden et 

al., 1996; Rannestad et al., 2001a; Roovers, van der Bom, van der Vaart & Heintz, 2003). 

Enligt Rannestad et al. (2001a) minskade smärtorna hos kvinnorna från att 61,3 % (N=111) 

upplevde smärta innan operationen till att 11,7 % upplevde smärta efter operationen. Det 

betyder att 49,6 % upplevde minskad eller lindrad smärta. Enligt Lambden et al. (1996) blev 

buksmärtorna hos nästan alla kvinnor lindrad av hysterektomin. Roovers et al. (2003) studie 

visar på att menorrgi, metrorrhagia och dysmenorré minskade postoperativt. Enligt Flory, 

Bissonnette, Amsel och Binik (2006) hade kvinnorna innan hysterektomin oprovocerad 

smärta i buken samt provocerad smärta vid gynekologisk undersökning. Smärtorna som 

kvinnorna upplevde minskade signifikant efter hysterektomin. Det fanns även en signifikant 

förbättring av intensitet av kronisk smärta i buken samt en minskning av intensiteten av 

dyspareuni. Andra symtom som påverkades av hysterektomin enligt Rannestad et al. 

(2001a) var urinationsfrekvensen som minskade samt kvinnornas energinivå ökade 

signifikant. Kvinnornas sömnmönster som tidigare varit negativt påverkade av deras 

gynekologiska sjukdomar och efter hysterektomin förbättrades deras sömn signifikant. En 

kvinna i Dell och Papagiannidou (1999) studie blev tillfrågad om hur hon tycker att hennes 

liv har förändrats sedan hysterektomin och på vilket sätt. Hon svarade:  

 

It changed my health. I had a lot of problems at the beginning. I had terrible insomnia, heart 

palpitations, worries. I wasn’t feeling bad with the fact that I had a hysterectomy. No I didn’t 

keep that in mind. Only the results of the hysterectomy were amazing and difficult to deal 

with. The doctor said these problems will pass after 5 years and told me I had to be patient. 

But when he told me that, I felt like he was killing me, but indeed, after the 5 years, 

everything is going fine (Dell & Papagiannidou, 1999 s. 396).  

 

Den mentala påverkan  
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Kvinnorna påverkades psykologiskt av hysterektomin. Efter hysterektomin uppgav 85 % 

(N=166) att de kände mindre irritabilitet och humörsvängningar (Lambden et al., 1996). 

Kvinnorna var mindre nedstämda efter hysterektomin jämfört med innan (Flory et al., 2006; 

Lambden et al., 1996; Persson et al., 2006; Persson, et al., 2010). Kvinnorna hade enligt 

Persson et al. (2006) och Persson et al. (2010) mindre nivå av ångest och psykologisk stress. 

Wade et al. (2000) påvisar att kvinnornas erfarenheter varierade från humörsvängningar till 

exempelvis en klinisk depression. Dessa kvinnor kände att de inte fick tillräcklig information 

om potentiella psykologiska följdsjukdomar. En 31 årig kvinna berättar att:  

 

On a scale of 1 to 5, i would rather my experience a 2. I was pretty much prepared for the 

physical aspect of a hysterectomy, but I was not prepared for the emotional roller coaster I 

have been on. No one said anything about this (Wade et al., 2000, s. 37).  

 

För denna kvinna var hysterektomin en mycket påfrestande upplevelse men enligt Dell och 

Papagiannidou (1999) var hysterektomin för några av kvinnorna en befrielse från deras 

benigna gynekologiska sjukdomar. Enligt Solbrække och Bondevik (2015) kände sig en 

kvinna i studien befriad från att slippa tänka på blödningarna som tidigare hade begränsat 

hennes liv. Hon kände sig fri när symtomen försvann och har nu ett nytt liv med mer energi. 

Hon kan numera utföra aktiviteter som tidigare påverkades av hennes blödningar. Enligt 

Rannestad et al. (2001a) kände sig några av kvinnorna i studien mer attraktiva och hade 

större kontroll över deras liv. Enligt Dell och Papagiannidou (1999) blev en kvinna förfrågad 

om hennes liv har förändrats sedan hysterektomin, hon svarade:  

 

That it has changed, it has. It’s not the same as before. At least that’s how I feel and it's not a 

matter of age. I feel this change from the moment I was operated on. Changes biologically, I 

wouldn’t say psychologically. Psychologically I may be feeling better. Not maybe, I AM 

FEELING BETTER for having the operation (Dell & Papagiannidou, 1999 s. 399). 

 

Enligt Lambden et al. (1996) uppgav 88 % (N=175) att de kände sig bättre efter fyra månader 

och efter elva månader svarade 93 % att det kände sig bättre. Kvinnornas generella hälsa 

förbättrades signifikant efter operationen (Ellström, Åström, Möller, Olsson & Hahlin, 2003; 

Lambden et al., 1996; Persson, Wijma, Hammar & Kjølhede, 2006; Persson, Brynhildsen & 
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Kjølhede, 2010;  Rannestad, Eikeland, Helland & Qvarnström 2001b). Redan efter fem veckor 

hade hälsan förbättrats signifikant (Persson et al., 2006). Efter 6 och 12 månader var deras 

generella hälsa starkt förbättrad (Rannestad et al., 2001b). Ferroni och Deeble (1996) skrev att 

kvinnorna som genomgått hysterektomi hade en överväldigande positiv syn efter 

operationen. Det fanns endast 8 negativa kommentarer angående resultatet av de totalt 206 

kommentarerna. Enligt Lambden et al. (1996) förbättrades kvinnornas känsla av 

välbefinnande signifikant efter hysterektomin.  

 

Det psykologiska generella välbefinnandet ökade (Ellström et al., 2003; Persson et al., 2010; 

Persson et al., 2006). Rannestad et al. (2001a) fann ingen signifikant skillnad mellan 

välbefinnandet innan och efter operationen. Det fanns dock en ökning i deras välbefinnande 

tolv månader efter operationen. Enligt Rannestad et al. (2001a) blev psykologiskt 

välbefinnande inte påverkat av hysterektomin. Enligt Wade et al. (2000) hade kvinnorna 

psykologiska behov i samband med hysterektomin. Flory et al. (2006) studie visade på att 

det var mellan 3 %-16 % (N=63) som rapporterade ogynnsam förändring i deras 

psykologiska välbefinnande efter operationen (ibid). Två kvinnor kände sig generellt sämre 

efter deras hysterektomi även fast det kände sig fysiskt bättre. Känslorna som upplevdes var 

kopplat till att förlora livmodern och känslan av kvinnlighet. De flesta av kvinnorna i 

studien ansåg att livmodern inte var viktigt för kvinnlighet och femininitet medan 16 % 

(N=656) ansåg det (Ferroni & Deeble, 1996). Enligt Rannestad et al. (2001a) kände sig 

majoriteten av kvinnorna inte mindre feminina eller kvinnliga. Medan sex deltagare i 

studien kände att hysterektomin hade påverkat deras självuppfattning om “att vara 

kvinna”. De kände sig “tomma” och hade en “känsla av förlust” samt ”kände sig sämre”. 

Enligt Wade et al. (2000) var det ett litet antal kvinnor som berättade om sorg och förlust 

som de upplevde efter hysterektomin. Dessa kvinnor beskrev om förändringar angående 

deras femininitetskänslor, förändringar i deras kroppsbild och en upplevd förlust i samband 

med deras infertilitet. En 31-årig kvinna, 17 månader efter hysterektomin, beskrev: “ Was it 

really the right thing? Will I ever get through the loss, grief, etc.? I don’t feel I’m really a 

woman, too much was taken from me” (Wade et al., 2000, s. 38). 

En annan kvinna berättade:  
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The period immediately after the operation, I felt that very intensely, this absence exists. I still 

feel that gap, that something has left my body. I feel this thing. The time after the operation I 

had serious problems: melancholias, everything seemed wrong. Sensitivity existed always, 

but now it’s more than usual (Dell & Papagiannidou, 1999, s. 397).  

 

Relationen till sexualitet och sexliv  

Livmodern till skillnad från andra kroppsorgan är kulturellt associerat till kvinnans 

sexualitet och fertilitet. Dess frånvaro kan upplevas och kännas olika (Dell & 

Papagiannidou, 1999). En kvinna uttryckte en rädsla kopplat till hennes könsidentitet samt 

om hennes man skulle se henne annorlunda. Hon uttrycker det genom att säga:  

 

My life has changed after the hysterectomy. I feel that something is missing. Of course now, 

after 8 years, the feelings are not the same in intensity. At the beginning, just after the 

operation, I thought my husband would see me differently. I was very anxious about sex and 

I was afraid that I would have problems with sex. Although everything went fine I thought I 

wasn’t normal (Dell & Papagiannidou, 1999, s. 397). 

 

En annan kvinna blev tillfrågad om hon hade stött på några problem i hennes sexliv.  

Hon svarade:  

 

I didn’t face any kind of problems. At the beginning I was afraid that my husband would see 

me differently, but that didn’t happen. I admit that I was very preoccupied about sex but 

everything turned out to be fine. Although I was feeling incomplete everything went fine 

(Dell & Papagiannidou, 1999, s. 398).  

 

Roovers et al. (2003) studie tar upp att övergripande var det en minskning i alla sexuella 

problem efter hysterektomin jämfört med innan. Lambden et al. (1996) beskriver att innan 

hysterektomin rapporterade 66 % kvinnor (N=157) att de hade dyspareuni eller obehag 

under samlag, 11 månader postoperativt hade det minskat till 32 % (N=145).                    

Enligt Rannestad et al. (2001a) ökade den sexuella funktionen hos kvinnorna 6 och 12 

månader efter hysterektomin. Flory et al. (2006) visar på att alla de sexuella funktionerna 

blev signifikant förbättrade. De faktorer som förbättrades var sexuell drift, upphetsning, 
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orgasm, sexuellt beteende och den övergipande sexuella funktionen. I denna studie 

förbättrades den sexuella njutningen signifikant hos kvinnorna (Roovers et al., 2003). 

Hysterektomin förbättrade kvinnornas sexliv. Den generella tillfredsställelsen angående 

sexlivet förbättrades hos majoriteten av kvinnorna (Ferroni & Deeble, 1996; Roovers et al., 

2003). Det var 10 kvinnor som var sexuellt aktiva innan hysterektomin som inte blev det 

efter, men de 32 kvinnorna som inte var sexuellt aktiva innan hysterektomin blev 17 av dem 

sexuellt aktiva efter (Roovers et al., 2003). I Lambden et al. (1996) studie var 89 % (N=157) 

kvinnor sexuellt aktiva innan operationen, 4 månader efter operationen var 85 % sexuellt 

aktiva och efter 11 månader var 82 % fortfarande sexuellt aktiva. Bland de sexuellt aktiva 

kvinnorna ökade den genomsnittliga frekvensen av samlag signifikant.   

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion  
 

Syftet var att belysa hälsa och välbefinnande efter hysterektomi på grund av benigna 

gynekologiska sjukdomar hos premenopausala kvinnor. Därmed exkluderades artiklar som 

innefattade maligna orsaker. Denna avgränsning gjordes för att cancerpatienters syn på 

tillfrisknandet efter hysterektomin eventuellt skulle kunna skilja sig mot de kvinnorna med 

benigna orsaker. I en av de kvalitativa artiklarna hade 1 av (N=8) deltagarna malignitet men 

resultat gick att urskiljas från övriga deltagare, av den orsaken valdes denna artikel. Kvinnor 

som genomgått akut postpartum hysterektomi exkluderades. Indikationerna för en akut 

postpartum hysterektomi är placenta accreta; placenta har växt in i livmoderväggen och 

sitter fast, uterin atoni; livmoderns muskulatur har blivit förslappad och kan inte kontrahera 

sig till sin ursprungliga form, hemorrhagi; blödning. Alla dessa tillstånd kan leda till 

livshotande blödningar i samband med förlossning (Yucel, Ozdemir, Yocel & Somunkiran, 

2006). Kvinnorna som genomgått hysterektomi på grund av postpartum problematik 

exkluderas eftersom deras upplevelse skiljer sig med största sannolikhet från kvinnor med 

benigna gynekologiska sjukdomar.  

 

Syftet med denna studie var att belysa premenopausala kvinnor, därmed har 

litteraturförfattarna avgränsat åldrarna till 18-55. Avgränsningen valdes att göras eftersom 
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det är premenopausala kvinnor som lider av gynekologisk sjukdom under menstruationen. I 

PubMed finns åldersavgränsningar som aged 19-44, aged 45+, aged 65 + och i CINAHL finns 

avgränsning 19-44 och all adult 45-64. Sökningar testades med avgränsningen 19-44, 

relevanta artiklar blev bortvalda och artiklar med deltagare som var över 55 år blev 

fortfarande “träffade”. Författarna till denna litteraturöversikt bestämde sig istället för att 

läsa metodavsnittet i alla artiklar med relevanta abstrakt för att säkerställa att deltagarna i 

studien stämde in i inklusionskriterierna. Många artiklar exkluderades eftersom deltagarnas 

ålder var över 55. En svaghet med åldersavgränsningen är att det inte går att garantera om 

kvinnorna befinner sig i premenopausalt stadie eller inte, eftersom det varierar från individ 

till individ under vilken ålder man hamnar i klimakteriet.  

 

Ordet välbefinnande har används som en fritextsökning i databaserna CINAHL och 

PubMed eftersom ordet inte finns som Heading eller MeSH. Under sökningarna 

uppmärksammades olika antal träffar beroende på hur ordet välbefinnande användes av 

forskarna i studierna. Av den orsaken gjordes sökningarna med “wellbeing OR well-being” 

för att få med alla artiklar som handlade om välbefinnande. Även ordet benign användes 

som fritextsökning eftersom det inte finns som Heading eller MeSH. I CINAHL fanns 

Genital Diseases, Female som Headings. Denna term innefattade det benigna gynekologiska 

sjukdomarna som är inkluderade och därmed blev maligna sjukdomarna exkluderad. 

Women’s Health användes som fritextsökning istället för MeSH-termen Health. Detta 

gjordes eftersom sökningar som utfördes med MeSH-termen Health resulterade i för många 

irrelevanta träffar gentemot syftet. En sökning utfördes med “ women’s subjective health” 

för att författarna sökte efter artiklar som handlade om kvinnornas upplevda hälsa och 

utifrån deras perspektiv. En generell fritextsökning gjorde i Pubmed för att testa utöka 

sökningen eftersom alla artiklar inte är taggade med de MeSH-termer som har valts att 

använda. Detta gjordes även i CINAHL men det gav inte några relevanta artiklar utöver de 

som redan valts ut med Headingssökningar. Sökningar gjordes även i PsycINFO men endast 

dubbletter hittades. Svenska studier hittades i sökningar i CINAHL och PubMed, därmed 

gjordes en sökning i SwePub och SveMed+ för att undersöka om det fanns ytterligare studier 

gjorda i Sverige. Endast dubbletter hittades i SwePub och i SveMed+ hittades inga relevanta 

artiklar. En styrka med denna litteraturstudie är att alla databaser har sökts igenom. 
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Författarna anser att om dubbletter förekommer kan det betyda att ämnesområdet är 

grundligt genomsökt. En artikel söktes manuellt och valdes ut från en kandidatuppsats 

referenslista. Enligt Polit och Beck (2016, s. 164) är kvantitativa studier generaliserbara och 

skapar evidensbaserad kunskap. Kvalitativa studier är inte generaliserbara men skapar 

kunskap om liknande situationer och beskriver mänskliga upplevelser utifrån deras 

personliga kunskap. En styrka i denna litteraturstudie är att kvalitativa, kvantitativ och 

mixade artiklar är inkluderade och därmed blir resultatet generaliserbart med en djupare 

förståelse för kvinnornas personliga upplevelser och känslor. En annan styrka med arbetet 

är att kvalitetsgranskningen utfördes gemensamt av den anledningen att artiklarna skulle 

tolkas och bedömas ur bådas perspektiv. De inkluderade artiklarna höll hög (I) respektive 

medel (II) grad av kvalitet efter granskning. Vid noggrann granskning får författarna en 

klarare förståelse över artikeln och ett ställningstagande grundat på kvaliteten genomförs 

(Friberg, 2017, s. 46-47). En av artiklarna i litteraturöversikten är av mixad metod. 

Bedömning av denna artikel har valts att granskas utifrån den kvantitativa 

granskningsmallen eftersom den består till största del av kvantitativ metod. Två artiklar 

anger ej etiskt godkännande eller nämner etiska aspekter. Ena studien gjordes år 1996 i 

Australien och enligt Polit och Beck (2016, s. 137) utformades år 2008 “code of ethics for nurses 

in australia”. Därav granskades tidskrifternas hemsidor istället och tidskrifterna var etiskt 

godkända. Deltagarna i artiklarna gick inte att identifiera och deras anonymitet var 

bibehållen.  

 

Det område som har valts att belysa är ett litet forskningsområde vilket är en bidragande 

faktor till att författarna har fått välja bort avgränsningar. Ingen begränsning på årtal av 

artiklarna har valts eftersom den kirurgiska tekniken har utvecklats men känslorna och 

måendet efter hysterektomi är desamma. Artiklar som handlar om komplikationer och tiden 

precis efter operationen har exkluderats eftersom denna litteraturöversikt belyser 

kvinnornas subjektiva mående och inte vilken kirurgisk metod som är lämpligast.  

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att en hysterektomi generellt förbättrar kvinnors hälsa och välbefinnande. 

Hos vissa kvinnor försämrade hysterektomin deras välbefinnande på grund av deras 
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kvinnliga identitet och kroppsuppfattning förändrades. Majoriteten av kvinnorna blev 

symtomlindrande och friska. Hysterektomin förbättrade kvinnornas tillfredsställelse med 

deras sexuella hälsa och sexliv. 

 

Litteraturöversiktens resultat visade på skillnader mellan i hur kvinnorna upplevde sitt 

välbefinnande. Majoriteten hade en signifikant ökning. En studie hade bara ökning som 

dock inte var signifikant. Artiklarna var inte motsägelsefulla och hade ett generellt liknande 

resultat. Resultatet i denna litteraturöversikt kan diskuteras utifrån Katie Erikssons 

hälsoteori. I resultatet framgår kvinnornas subjektiva syn på sin hälsa, vilket stämmer bra 

överens med Erikssons teori (1993, s. 44-45) där hon beskriver att hälsa är en känsla kring 

det egna allmänna tillståndet, både psykiskt och fysiskt. Det är en helhets känsla. Hon 

skriver att hälsa är ett tillstånd av både sundhet, friskhet och en känsla av välbefinnande 

men inte nödvändigtvis som frånvaro av sjukdom eller dysfunktion. Sundhet symboliserar 

den psykiska hälsan och friskhet den fysiska hälsan. Välbefinnande är av individen ett 

upplevt tillstånd av välbehag, med andra ord att individen “mår bra”. Illabefinnande är 

motsatsen till välmående och betyder att individen “mår dåligt”. Det finns olika 

hälsopositioner beroende på vilken situation individen befinner sig i (se figur 3). 
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Figur 3 Illustrerat av Emma Malm & Tekla Sundberg Hamre, fri tolkning av Katie Erikssons 

hälsopositioner (Eriksson, 1993, s. 46). 

 

Olika tillstånd av hälsa förekommer enligt Eriksson. En individ kan vara hälsa genom 

frånvaro av dysfunktion samt uppleva en känsla av välbefinnande, och tvärtemot kan en 

individ vara ohälsa genom förekomst av dysfunktion och illabefinnande. En person kan ha 

dysfunktion men kan känna sig välbefinnande samt att en person omvänt kan vara objektivt 

fri från dysfunktion men upplever ett sjukdomstillstånd och känner sig illabefinnande.  

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att alla som genomgått hysterektomi blev botade 

från deras sjukdom och dysfunktion. De blev objektivt friska och fysiskt friska. Majoriteten 

av kvinnorna hade en även en subjektiv känsla av välbefinnande och mådde bra efter 

hysterektomin. Dessa kvinnor uppnådde hälsopositionen ”en verklig hälsa och känsla av 

välbefinnande” utifrån Erikssons hälsoteori. Det var dock inte alla kvinnor som upplevde 

sig själva som hälsosamma eller sunda efter hysterektomin. En liten andel kände sig sämre 

och upplevde illabefinnande även fast de var objektivt botade från deras gynekologiska 

sjukdomar. De hade en känsla av förlust, en tomhetskänsla och kände sig sämre. Resultatet i 
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litteraturöversikten visade att kvinnorna som kände illabefinnande och förlust efter 

hysterektomi hade en “upplevd ohälsa och känsla av illabefinnande” trots att deras 

hälsostatus har förbättrats jämfört med innan hysterektomi. Författarna till denna 

litteraturöversikt anser att det är viktigt att fånga upp dessa kvinnors subjektiva upplevda 

"ohälsa och känsla av illabefinnande" för att kunna förstå deras hälsobild och främja deras 

hälsa utifrån individens behov. De kvinnor som upplevde ohälsa och illabefinnande hade 

känslor som var kopplade till deras kvinnliga identitet och uppfattningen om att vara 

kvinna. En kvinna i litteraturöversiktens resultat berättar att hon inte kände sig som en 

riktig kvinna längre. Vissa kvinnor i resultatet kände även sorg och förlust. Att ha en 

livmoder och kunna föda barn är en av de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män. 

Reis, Engin, Ingec och Bag (2008) skriver om en kvinna som inte hade barn innan 

hysterektomin och hon känner stor förlust av sin kvinnliga identitet. Hon berättar att hennes 

liv har tappat mening och att hon inte längre har någon framtid. Hon kommer kanske inte 

bli gift och kommer inte att kunna skaffa barn. Hennes känsla av att vara kvinna finns inte 

längre kvar samt att hon beskriver sig själv som en tom säck. Kvinnan i denna studie 

kommer ifrån Turkiet och vad som anses vara kvinnligt i det landet kan skilja sig från den 

svenska bilden av kvinnlighet. Vad som anses vara manligt och kvinnligt i samhället är 

genusifierat, det gäller till exempel arbetsuppgifter, egenskaper, platser, kroppsrörelser samt 

kläder. Det som är genusifierat varierar mellan olika kulturer (Thurén, 2000 s. 26-28). de 

Beauvoir ställer frågan: vad är en kvinna? hon svarar: "Tota mulier in utero, hon är en 

livmoder". Hon berättar sedan att vissa kvinnor "inte är kvinnor", fast de har en livmoder 

som de övriga (de Beauvoir, 1995, s. 9). de Beauvoir (1995, s. 162) skriver att "man föds inte 

till kvinna, man blir det” och en kvinnas genus bestäms av kulturella omständigheter (de 

Beauvoir, 1995, s. 9–11). Enligt Eriksson (1993, s. 28-29) är den individuella hälsan i kontext 

med vart individen befinner sig och påverkas av faktorer som bland annat innefattar kultur, 

relationer och normer i samhällen. Resultatet i denna litteraturöversikt är sammanställt från 

olika kulturer och samhällen i världen. Det framkommer i en grekisk studie i 

litteraturöversiktens resultat att livmodern är kulturellt betingat till kvinnans sexualitet och 

fertilitet. Hur kvinnan upplever avlägsnandet av livmodern är relaterat till hur kvinnans 

genus är gestaltat i den kultur samt samhälle som hon är fostrad i.  
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Resultatet i denna litteraturöversikt visar att kvinnorna blev fria från deras sjukdom som 

tidigare begränsat deras liv och att de kände sig befriade. Utifrån Erikssons hälsopositioner 

har de " frånvaro av objektiva dysfunktionella yttringar". En kvinna i resultatet hade mer 

energi, kände att hon hade ett nytt liv utan att vara begränsad av blödningar samt en annan 

kvinna som känner sig mer attraktiv och har mer kontroll över sitt liv. Dessa kvinnor 

upplevde "en verklig hälsa och känsla av välbefinnande"  efter att de blivit fria från 

"objektiva dysfunktionella yttringar". De objektiva dysfunktionella yttringarna kvinnorna 

levde med påverkade tidigare deras hälsa och välbefinnande negativt. Enligt Rannestad, 

Eikeland, Helland och Qvarnström (2001c) påverkar gynekologiska sjukdomar individens 

hälsa, funktion och livskvalitet negativt. I Williams och Clarks studie (2000) hade kvinnorna 

innan hysterektomin fysiska symtom som smärta i buken, vaginan, benen och 

bäckenbottensmärta. Deras blödningar var oregelbundna och oförutsägbara. Blödningarna 

orsakade ofta anemi. Andra symtom som det hade var fatigue, lätt illamående, problem med 

urinblåsan, infektion och förstoppning (Williams & Clark, 2000, s. 18). Kvinnorna led av 

många av dessa symtom och hade enligt Eriksson en "förekomst av objektiva 

dysfunktionella yttringar" samt "verklig och upplevd ohälsa". Författarna till denna 

litteraturöversikt anser att fysiska symtom kan förstärka sjukdomskänslan hos kvinnorna 

och skapa en känsla av ohälsa och illabefinnande. Därmed har sjuksköterskan ett viktigt 

uppdrag att lindra fysiska symtom för att främja hälsa och välbefinnande hos kvinnorna.  

Resultatet i litteraturöversikten visar att kvinnorna mådde bättre och upplevde sin hälsa 

som förbättrad eftersom de hade lindriga eller inga symtom efter hysterektomin.  

I resultatet var smärta ett av det mest framträdande symtom hos kvinnorna. Smärtan 

minskade signifikant hos majoriteten av kvinnorna efter hysterektomi, de blev lindrade eller 

helt botade från smärtan. Enligt Norrbrink och Lundberg (2014, s. 11-13) är smärta en 

subjektiv och individuell upplevelse. Smärta är en signal från kroppen som signalerar att 

någonting är “fel”, sjukdom, inflammation eller vävnadsskada. Att leva med långvarig 

smärta påverkar livskvaliteten och funktionen negativt (ibid). Författarna till denna 

litteraturöversikt anser att en individ upplever sin fysiska sjukdom utifrån symtomen som 

sjukdomen orsakar. Har en individ inga symtom kan personen ha en "upplevd hälsa" 

eftersom det inte förekommer några "objektiva dysfunktionella yttringar"  som tillexempel 

smärta. En sjukdom som inte alltid orsakar symtom är till exempel klamydiainfektion i 
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könsorganen och personen som är smittad kan vara omedveten om sin fysiska sjukdom  

eftersom den inte alltid ger några symtom (Manavi, 2006). Klamydiasmittade personer har 

sällan "förekomst av objektiva dysfunktionella yttringar" och därmed kan personen leva 

med sin sjukdom under längre tid utan att den blir upptäckt. Om individen upplever 

"förekomst av objektiva dysfunktionella yttringar" utifrån Erikssons hälsoteori i form av 

smärta kan sjukdomskänslan förstärkas både fysiskt och psykiskt. När individen upplever 

smärta påverkar det i sin tur välbefinnandet och hälsan negativt, därmed är det gynnsamt 

för kvinnorna att de har fått smärtlindring.  

 

Resultatet visade även att den sexuella hälsan förbättrades efter hysterektomin. Detta styrks 

av Carlson, Miller och Fowler (1994) studie som visar att hysterektomin ökade njutningen av 

sexuella aktiviteter signifikant. Innan hysterektomin var majoriteten av kvinnorna sexuellt 

aktiva och upplevde ett sexliv trots att de hade en ”förekomst av objektiva dysfunktionella 

yttringar” i deras inre könsorgan. De hade en ”upplevd hälsa” sexuellt och efter 

hysterektiomin hade kvinnorna ”frånvaro av objektiva dysfunktionella yttringar” samt 

frånvaro av symtom. De upplevde då en ”verklig hälsa” gällande deras sexualitet och sexliv. 

Resultatet visade att majoritet av kvinnorna blev fysiskt friska och symtomfria från 

dyspareuni, blödningar och andra symtom som tidigare påverkat deras sexliv. Enligt WHO 

(2006) är sjukdom en faktor som kan påverka den sexuella hälsan negativt. I en studie med 

kvinnor som har endometrios upplever majoriteten fysiska besvär och svårigheter med den 

sexuella relationen på grund av sjukdomen (Fourquet et al., 2010). Resultatet visar att 

kvinnornas tillfredsställelse med sexlivet förbättrades efter hysterektomin och de har 

numera en positiv sexuell hälsa.  

 

International Council of Nurses (ICN) skriver att “Sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande”  

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I framtiden anser författarna till denna 

litteraturöversikt att sjuksköterskan ska främja kvinnors hälsa som genomgått hysterektomi 

genom att arbeta utifrån individens upplevda hälsa. Eriksson anser att omvårdnaden ska 

utgå ifrån individens upplevda hälsa, eftersom hälsan varierar från individ till individ. 

Ett arbetssätt som utgår ifrån att se patientens egen upplevelse av sin hälsa och ohälsa är 
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personcentrerad vård. Författarna till denna litteraturöversikt anser att den är väl användbar 

att tillämpa för att sjuksköterskan ska kunna förstå patientens hälsobild för att kunna ge 

adekvat vård. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) innebär personcentrerad vård att 

man strävar efter att se hela personen och att respektera och bekräfta personens upplevelse 

och tolkning av ohälsa och sjukdom, samt att som sjuksköterska arbeta utifrån att främja 

hälsan för personen med utgångspunkt i vad hälsa har för betydelse för just den personen.  

 

Slutsats 

Denna studie bidrar med kunskap om hur kvinnornas hälsa och välbefinnande påverkas av 

hysterektomin. I framtiden kan detta arbete bidra till en djupare förståelse om hur 

hysterektomin kan påverka kvinnors hälsa och välbefinnande, samt hur deras 

kroppsuppfattning, kvinnlig identitet, sexliv, känslor, mentala hälsa och symtom påverkas. 

Majoriteten av kvinnorna hade ett förbättrat hälsostatus, deras sexliv hade förbättrats och de 

var välmående efter hysterektomin. Denna litteraturöversikt visar även på att hälsan och 

känsla av välbefinnande utgår från individens perspektiv och att sjuksköterskor behöver 

förstå och ha kunskap om individens hälsobild för att kunna ge adekvat vård. Ytterligare 

forskning behövs för att utvärdera kvinnors välmående associerat till livmodern samt vilket 

stöd dessa kvinnor kan behöva för att uppnå bättre hälsa och välbefinnande.  
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Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning 
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Bilaga 3. Översiktstabell över inkluderade artiklar 

Författare Årtal  

Land 

Studiens syfte  Deltagare 

(bortfall) 

Design, metod,  

analys  

Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Dell & 

Papagiannidou. 

(1999) 

Grekland 

Undersöka 

kvinnornas 

erfarenheter efter 

en hysterektomi.  

10(ej 

angivet) 

Kvalitativ, 

transkriberade 

semistrukturerade 

intervjuer samt 

individuella 

intervjuer, 

diskursanalys 

 

Känsla av befrielse efter 

hysterektomi samt vissa 

av kvinnorna kände en 

förlust i samband med 

deras hysterektomi-

ooforektomi.  

Grad II 

Ellström, 

Åström, Möller, 

Olsson & 

Hahlin. (2003). 

Sverige 

 

 

 

 

 

Utvärdera 

förändringar i 

psykologiskt 

välbefinnande och 

sexualitet efter 

laparaskopisk och 

abdominal 

hysterektomi. 

74 (1) Kvantitativ, 

prospektiv, 

induktiv och 

statistisk analys 

Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

gällande psykologiskt 

välbefinnande och 

sexualiteten mellan 

grupperna efter 

operationen. Båda 

grupperna upplevde ett 

högre välbefinnande efter 

operationen.  

 

Grad I 

 

Ferroni & 

Deeblé. (1996). 

Australien 

Undersöka det 

psykologiska och 

det sociala 

resultatet av en 

hysterektomi. 

 

656 (ej 

angivet) 

Kvantitativ, 

tvärsnitt, 

frågeformulär, 

induktiv analys 

Kvinnorna som hade 

genomgått hysterektomi 

hade en överväldigande 

positiv syn efter 

operationen där sexlivet 

hade förbättrats. 

Kvinnorna i 

kontrollgruppen med 

gynekologiska 

sjukdomar hade sämre 

självkänsla och mer 

nedstämdhet än 

kvinnorna som hade 

genomgått hysterektomi. 

 

Grad II 

 

Flory, 

Bissonnette, 

Amsel & Binik. 

(2006). Kanada  

 

Undersöka 

psykologiska 

effekter av 

hysterektomi 

genom att 

undersöka 

sexualitet, smärta 

och psykologiska 

resultat  jämförelse 

mellan total och 

subtotal 

hysterektomi. 

 

211(148) Mixad metod, 

semistrukturerade 

intervjuer, 

frågeformulär, 

gynekologisk 

undersökning, 

statistisk analys 

I total-gruppen 

förbättrades signifikant 

den sexuella driften, 

upphetsningen, och den 

sexuella beteendet 

postoperativt. För sub-

gruppen ökade det 

sexuella beteendet och 

den generella sexuella 

funktionen signifikant. I 

båda grupperna 

minskade oprovocerad 

smärta i buken under 

gynundersökningen 

signifikant.  

 

Grad I 

Lambden et al. 

(1996). USA 

Beskriva 

kvinnornas 

upplevda känsla 

178(ej 

angivet) 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

deskriptiv, 

Kvinnorna upplevde en 

förbättring i  det 

psykologiska 

Grad II 
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av välbefinnande 

före och efter 

hysterektomi 

genom att 

undersöka ett  

brett perspektiv av 

resultatupplevelse 

hos kvinnor som 

genomgår 

hysterektomi för 

benigna orsaker.  

 

frågeformulär, 

patientjournaler, 

Statistisk analys 

välbefinnandet, mindre 

depression och en 

förbättrad sexuell 

funktion. Relationer med 

andra förbättrades även 

efter operationen. 

 

Persson, 

Brynhildsen & 

Kjølhede. 

(2010). Sverige 

 

Jämföra subtotal 

abdominal 

hysterektomi och 

total abdominal 

hysterektomi 

angående 

postoperativt 

psykologiskt 

välbefinnande och 

kirurgiskt 

resultatmätning.  

 

179 (12) Kvantitativ, 

randomiserad 

multicentrerad 

trial, 

frågeformulär, 

statistisk analys 

Båda kirurgiska 

metoderna var 

associerade till högre 

nivå av psykologiskt 

välbefinnande 6 och 12 

månader efter 

hysterektomi. Ingen 

signifikant skillnad 

mellan gruppernas 

komplikationer 

postoperativt.  

Grad I  

  

Persson, 

Wijma, 

Hammar & 

Kjolhede. 

(2006). Sverige 

Jämföra 

laparoskopisk och 

total abdominal 

hysterektomi 

angående 

påverkan på 

postoperativt 

psykologiskt 

välbefinnande och 

kirurgiska 

mätningar.  

 

119(6) Kvantitativ, 

randomised 

multicentrerad 

trial, 

frågeformulär, 

deduktiv analys 

Det fanns inga 

signifikanta skillnader 

mellan grupperna i de 

fyra psykologiska 

testerna. Båda kirurgiska 

metoderna var 

associerade med 

signifikant högre nivå av 

psykologiskt 

välbefinnande fem 

veckor efter operation 

jämfört med innan. 

 

Grad I 

 

Rannestad, 

Eikeland, 

Helland & 

Qvarnström. 

(2001a). Norge  

 

Utvärdera 

långvarig 

påverkan av 

hysterektomi 

genom att mäta 

symtom innan och 

efter samt jämföra 

med en 

kontrollgrupp.  

 

201(ej 

angivet) 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

frågeformulär, 

statistisk analys 

Bäckensmärta och 

sömnstörning blev 

lindrat efter operationen. 

Nivån av energi och 

urinfunktionen blev 

signifikant förbättrad. 

Psykologiskt 

välbefinnande blev inte 

påverkats av 

operationen. 

 

Grad II 

 

Rannestad, 

Eikeland, 

Helland & 

Qvarnström. 

(2001b). Norge 

 

Utvärdera om den 

generella hälsan är 

förbättrad av 

hysterektomi.  
 

349(ej 

angivet) 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

deduktiv analys 

Den generella hälsan hos 

kvinnor som lider av 

gynekologiska 

sjukdomar är signifikant 

lägre jämfört med 

kontrollgruppen. Både 6- 

och 12 månader efter 

hysterektomi hade 

Grad I 
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patientgruppen nått 

samma nivå av generell 

hälsa som 

kontrollgruppen. 

Resultatet på denna 

studie tyder på att 

hysterektomi är 

associerat med en längre 

positiv påverkan på 

kvinnors generella hälsa.  

 
Roovers, van 

der Bom, van 

der Vaart & 

Heintz. (2003). 

Nederländerna 

 

Jämföra effekten 

mellan vaginal 

hysterektomi, 

subtotal 

abdominal 

hysterektomi och 

total abdominal 

hysterektomi 

gällande sexuellt 

välbefinnande.  

 

413 (ej 

angivet) 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

observationsstudie, 

frågeformulär 

Sexuell njutning 

förbättrades signifikant 

hos alla patienter 

oberoende av typen 

hysterektomi. Sexuellt 

välbefinnande 

förbättrades efter vaginal 

hysterektomi, subtotal 

abdominal hysterektomi 

och total abdominal 

hysterektomi. 

 

Grad II 

 

Solbraekke & 

Bondevik. 

(2015). Norge 

Utforska hur 

norska yngre 

kvinnor 

konstruerar deras 

kroppsuppfattning 

och känsla efter 

hysterektomi.  

 

8 (ej 

angivet) 

Kvalitativ, 

djupintervjuer, 

innehållsanalys, 

fallorienterad 

analys 

Känslor av lidande på 

grund av förlusten av 

livmodern samt djupa 

biverkningar, såsom 

infertilitet. Befrielse från 

kraftiga blödningar och 

allvarlig sjukdom. 

 

Grad I 

 

Wade, Pletsch, 

Morgan & 

Menting. 

(1999). USA 

Beskriva kvinnors 

upplevelse av 

hysterektomi och 

att identifiera 

deras rädslor, 

bekymmer, 

bemötta och 

obemötta 

vårdbehov. 

 

102 (ej 

angivet) 

Kvalitativ, 

tvärsnitt, narrativ 

analys,  

frågeformulär med 

öppna frågor 

Sju teman om kvinnors 

erfarenheter av 

hysterektomi 

identifierades: positiva 

aspekter, 

hormonersättningsterapi, 

otillräcklig information, 

förändringar i sexuella 

känslor och fungerande, 

emotionellt stöd, 

psykologiska följder och 

känslor av förlust. 

Grad I 
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Bilaga 4. Huvudrubriker med de inkluderade artiklarna 

 

 

 

Författare  Symtomlindring Den mentala 

påverkan 

Relation till 

sexualitet och 

sexliv 

Dell & Papagiannidou (1999) 

 
 X X X 

Ellström et al. (2003) 

 
  X  

Ferroni & Deeblé (1996) 

 
 X X X 

Flory et al. (2006) 

 
 X X X 

Lambden et al. (1996)  

 

X X X 

Persson et al. (2010)  

 
  X  

Persson et al. (2006) 

 
  X  

Rannestad et al. (2001a) 

 
 X X X 

Rannestad et al. (2001b) 

 
  X  

Roovers et al. (2003) 

 
 X  X 

Solbraekke & Bondevik (2015) 

 
  X  

Wade et al. (1999)  X X  


