
ABSTRAKT 
 
Kvinnor reflekterar oftast inte över sitt könsorgans betydelse förrän de konfronteras 
med sjukdom eller komplikation kring det. Kvinnor som genomgår gynekologisk 
operation kan lida av känslor som otillräcklighet och skam p.g.a. okunskap och för-
domar. Arbetets syfte var att beskriva kvinnliga patienters upplevelser i samband 
med gynekologisk operation. En systematisk litteraturstudie gjordes, där 15 veten-
skapliga artiklar analyserades med hjälp av innehållsanalys. I resultatet redovisas 
sju teman som berör operationsbeslutet, information, oro, smärta, sömn, tillfrisk-
nandet samt vårdtiden. Resultatet visade att tiden i samband med gynekologisk ope-
ration upplevdes på många olika sätt. Tiden innan operationen präglades av kvin-
nors behov och önskan om muntlig och skriftlig information. Det framkom även att 
upplevelsen av oro påverkade patientens smärtnivå negativt. Efter operationen upp-
levde vissa en lättnad medan andra hade sömnsvårigheter och ett problematiskt till-
frisknande. Uppfattningen av vårdtiden påverkades av alla dessa faktorer. Slutsatser 
av studien visade att bristande information ledde till preoperativ oro, vilket i sin tur 
kunde leda till ökad postoperativ smärta. Dessa faktorer medförde ett försämrat väl-
befinnande som kunde resultera i negativa upplevelser av vårdtiden och i förläng-
ningen även en negativ inställning till vården som helhet. 
 
Nyckelord: information, kvalitativ forskning, litteraturöversikt, omvårdnad, oro, 

smärta 
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INTRODUKTION 

Gynekologi förklaras som läran om sjukdomar och onormala tillstånd i de kvinnliga 

fortplantingsorganen (Farmen & Hol, 2002, s. 1012; Weström, Åberg, Anderberg & 

Andersson, 2005, s. 131). Kvinnans könsorgan består bl.a. av livmodern vars upp-

gift är att skydda och ge näring åt ett foster under en graviditet. Kvinnor har dessut-

om i allmänhet två ovarier (äggstockar) som producerar ägg och kvinnliga köns-

hormoner (Elson, 2004, s. 2).  

 

Det kvinnliga könsorganet har länge omgetts av en viss mystik och många kvinnor 

har brisfällig kunskap om sitt underliv och har felaktiga föreställningar om både 

dess utseende och funktion. Okunskap och fördomar bidrar till att många kvinnor 

som drabbats av en gynekologisk sjukdom lider av känslor som otillräcklighet och 

skam (Farmen & Hol, 2002, s. 1012-1013, 1067). Livmodern och dess äggstockar 

har stor betydelse för kvinnans identitet. De har dessutom kulturell betydelse och är 

en förutsättning för reproduktivhet. De flesta kvinnor reflekterar dock inte över de 

kvinnliga könsorganens betydelse förrän de konfronteras med sjukdom eller kom-

plikation kring dem (Elson, 2004, s. 2). 

 

I stort sett alla människor som ska opereras har olustkänslor inför vad som ska hän-

da. En människa som är förberedd och som vet vad som kommer att hända är alltid 

mindre orolig än den person som står inför något okänt (Järhult & Offenbartl, 2006, 

s. 87). Sjuksköterskans viktigaste uppgift är att sätta sig in i patientens situation 

(Kristoffersen, 1998, s. 87). Större delen av tidigare smärtforskning visar tyvärr på 

att smärtbehandling i samband med operation inte baseras på patientens egna 

smärtupplevelser. Det saknas också information om hur smärta påverkar patienten 

(Carr, 2001).  

 

Majoriteten av de gynekologiska operationerna genomförs inte främst för att rädda 

liv, utan på grund av godartade orsaker som myom (30 %), blödningar (20 %), en-

dometrios (20 %), inflammationssjukdom och framfall (15 %) samt kronisk smärta 

(10 %). Endast 10 % av den totala andelen av operationer utförs på grund av malig-
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nitet (Elson, 2004, s. 3-5). Hysterektomi är en gynekologisk operation som innebär 

att livmodern avlägsnas, antingen via slidan eller via buken (Weström et al., 2005, 

s. 332). Om bägge ovarierna tas bort i samband med hysterektomi kallas operatio-

nen hysterektomi med bilateral ooforektomi (Elson, 2004, s. 3). Hysterektomi är det 

näst vanligaste kirurgiska ingreppet i USA, där 600 000 kvinnor opereras varje år 

(Elson, 2004, s. 3; Meston, 2004). Antalet opererade i USA är tre till fyra gånger 

fler, per 100 000 invånare, än i de flesta Europeiska länder, Australien och på Nya 

Zeeland (Elson, 2004, s. 3). Totala antalet hysterektomier och bilaterala ooforekto-

mier i Sverige har minskat något under senare år. Senaste statistiken från Socialsty-

relsen visar på stora skillnader i antalet hysterektomier och ooforektomier mellan 

länen i Sverige (URL: 1).  

 

Kvinnors skilda upplevelser i samband med gynekologisk operation stod klart för 

författarna under en gemensam praktikperiod på Östersunds Sjukhus Kvinnoklinik, 

i termin fyra under sjuksköterskeutbildningen. Vissa patienter led av och visade upp 

enstaka symtom, medan andra drabbades av flera samtidigt. Vanligt förekommande 

symtom var smärta, illamående, oro, trötthet och dålig sömn. En fråga väcktes hos 

oss om hur kvinnorna själva beskriver sin sjukhusvistelse. 

 

Vi fann, efter sökande, endast en tidigare gjord review-studie som berör kvinnors 

upplevelser i samband med gynekolgisk operation och den behandlar enbart kvin-

nor som genomgått hysterektomi. I vår litteraturstudie ska de fysiska och psykiska 

aspekterna av kvinnors upplevelser belysas, för att sedan sammankopplas. En sam-

manfattande och överskådlig bild av vad kvinnor upplever i samband med gyneko-

logisk operation ska presenteras för att ge svar på vår fråga. 
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SYFTE 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva kvinnliga patienters fysiska och psykiska 

upplevelser i samband med gynekologisk operation. 

 

METOD 

En systematisk litteraturstudie har gjorts, vilket enligt Forsberg och Wengström 

(2003, s.27, 29-30) innebär att arbetet utgår från välformulerade frågeställningar. 

De besvaras systematiskt genom att söka, identifiera, välja och kritiskt granska re-

levant forskning inom ett valt ämnesområde. En systematisk litteraturstudie syftar 

till att åstadkomma en sammanfattning av tidigare forskning, samt finna nya grun-

der för att fortsätta med inarbetade rutiner eller skapa ett underlag för förändrings-

arbete i klinisk verksamhet (Forsberg & Wengström, 2003, s. 27, 29-30). 

 

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar söktes i tre olika databaser: PubMed, Cinahl och PsychInfo, 

och sökorden var: nursing, gynecologic, pain, postoperative, (gynaecological surge-

ry), experiences, gyn*, nausea, recovery, surgery, qualitative (se bilaga 1: Artikel-

sökning). Sökordet ’qualitative’ användes eftersom vi hade svårt att finna artiklar 

som lyfte fram kvinnornas egna ord kring den gynekologiska operationen. Artiklar 

som behandlade cancer och malignitet som ett huvudtema eller fanns som nyckel-

ord uteslöts från resultatet, p.g.a. eventuella skillnader på upplevelser från de kvin-

nor som genomgått gynekologisk operation av godartade orsaker. Det är även en 

liten andel patienter som opereras p.g.a. malignitet, endast 10 %. Därför bör detta 

inte påverka resultatet. Obstetriska problem, förlossning samt graviditetsupplevelser 

skiljer sig också från syftet och våra frågeställningar om upplevelser i samband med 

gynekologisk operation och har därför exkluderats.  

 

Sökningarnas avgränsningar var: Abstract Available, Publication Year from 2000-

2008, Peer Reviewed Journals, Language: English, Humans, Gender: female, Nur-

sing journals. Artiklar som publicerades innan år 2000 har uteslutits från resultatet i 

uppsatsen, p.g.a. forskningens ständiga utveckling och att åtta års forskning sedan 
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år 2000 ansågs vara en god grund för denna litteraturstudie. Krav på de artiklar som 

inkluderades i resultatet är att de har granskats av oberoende forskare och att vi 

kunnat finna dem genom databassökning. Valet att ha med ’nursing journals’ i sök-

ningarna gjordes för att förtydliga studiens inriktning mot sjuksköterskans arbets-

område.  

 

Urval & värdering 

Urvalsprocessen av de funna artiklarna i databassökningen började med att titlarna 

lästes. De som var intressanta och verkade svara mot syftet med studien gick vidare 

till nästa urvalsprocess där abstraktet lästes. De artiklar som i abstraktet helt eller 

delvis svarade mot syftet skrevs ut och lästes igenom, för att sedan värderas och 

analyseras. Enbart artiklar som värderats som Grad I eller Grad II enligt Carlsson 

och Eiman (2003), inkluderades i resultatet. De som fick Grad III exkluderas efter-

som de ansågs ha för stora brister i syfte, metod eller resultat. Även vissa artiklar 

som värderats till Grad I eller Grad II uteslöts p.g.a. att andelen patienter i studien 

som genomgått gynekologisk operation var för låg eller att andelen gynekologiska 

patienter inte preciserats. Sammanlagt 15 artiklar användes i resultatet (se bilaga 4: 

Värderingsöversikt). 

 

Den valda bedömningsmallen (Carlsson & Eiman, 2003), var enkel att följa och 

gjorde att artiklarna värderades på ett konsekvent sätt (se bilaga 2 & 3: Exempel på 

bedömningsmall). Värderingen gjordes genom att poäng från noll till tre gavs på 

studiens olika delar: abstrakt, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsatser. Frå-

gor som bedömdes var exempelvis om studien hade ett stort bortfall, om frågeställ-

ningarna var besvarade och om metodvalet var adekvat till studiens syfte. Den 

sammanlagda poängen räknades om till ett procenttal av den totala summan, och 

procenttalet översattes till grader från I till III där I var bäst. En procentsats över 60 

% gav artikeln grad III, över 70 % gav grad II och över 80 % gav grad I på artikeln 

(se bilaga 4: Värderingsöversikt). 
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Analys 

Efter denna process gjordes innehållsanalys som inspirerats av Graneheim och 

Lundman (2003). Ur de kvalitativa artiklarna togs meningsenheter ut som är me-

ningar eller kortare avsnitt ur texten som beskriver en åsikt eller tanke som belyser 

syftet med uppsatsen. Sedan kondenserades meningsenheterna, överflödiga ord ska-

lades bort och meningen förkortades så att endast kärnan i budskapet blev kvar. Ef-

ter det kodades de kondenserade meningarna, vilket ännu tydligare sammanfattade 

innehållet i meningsenheterna. Med hjälp av koderna framträdde teman som 

beskrev innehållet i texten. De teman som togs fram användes sedan som rubriker i 

resultatet (Graneheim & Lundman, 2003). Ur de kvantitativa artiklarna extraherades 

data, som omvandlades till meningsenheter och därefter togs teman ut på samma 

sätt som är beskrivet ovan (Forsberg & Wengström, 2003, s. 161-165). Se Bilaga 5: 

Exempel på innehållsanalys. 

 

Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjordes i samband med uppsatsen var att författarna 

till artiklarna respekterades genom att en noggrann tolkning och översättning gjor-

des utefter vår förmåga, för att inte förvränga deras resultat. Alla artiklar, som in-

kluderades, innehåller beskrivningar om de etiska överväganden som författarna 

gjort, t.ex. godkännande från en etisk kommitté, eller att det gick att läsa ut att etis-

ka överväganden har gjorts i studierna. Dessutom redovisas alla artiklar, som inklu-

derats i arbetet, så att olika sidor av ämnet framkommer (både kvinnornas positiva 

och negativa upplevelser) och att inte våra egna åsikter framhävs i resultatet (Fors-

berg & Wengström, 2003, s. 73-74, 157). 
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RESULTAT 

Analysen av de valda artiklarna resulterade i sju teman. Citat förekommer för att 

styrka den text som presenteras ovanför citatet. Resultatet presenteras i kronologisk 

ordning, där vi börjar med tiden före operationen. Därefter beskrivs kvinnornas 

upplevelser av operationen och resultatet avslutas med en tillbakablick på kvinnor-

nas vårdtid. 

 

• Upplevelser kring operationsbeslutet 

• Upplevelser kring information 

• Upplevelser av oro 

• Upplevelser av smärta och smärtbehandling 

• Upplevelser av sömn och trötthet 

• Upplevelser av tillfrisknandet 

• Upplevelser kring vårdtiden 

 

Upplevelser kring operationsbeslutet 

Kvinnors tankar kring beslutet om gynekologisk operation handlar om anledningen 

till varför en operation bör göras; den bakomliggande sjukdomens påverkan på 

kvinnornas liv och deras självbild; hur och av vem beslutet fattas; samt om och hur 

de accepterar att en operation ska genomföras (Elson, 2003; Fleming, 2003; Hen-

shaw, 2001; Nicholls, Glover & Pistrang, 2004; Williams & Clark, 2000). 

 

Gynekologisk sjukdom och tankar kring en eventuell operation har påverkat flera 

delar av de drabbade kvinnornas liv och leder till osäkerhet då de kämpar mellan 

hopp och förtvivlan (Fleming, 2003; Nicholls et al., 2004). Kvinnornas beslut om 

operation baseras på deras fysiologiska, psykologiska och sociologiska symtom. De 

vanligaste symtomen är smärtor i nedre delen av buken, vagina och benen samt 

oregelbundna och kraftiga blödningar (Williams & Clark, 2000). Kvinnorna lider av 

symtomen under varierad tid. Vissa har haft dem i flera år, andra har haft symtomen 

en kortare tid, medan några kvinnor inte upplever några fysiska symtom alls (Ni-

cholls et al., 2004; Williams & Clark, 2000). Risker och fördelar med operationen 
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övervägs för att komma fram till rätt beslut. Att genomföra hysterektomi anses av 

många kvinnor som en drastisk åtgärd och några har svårt att acceptera operation 

som behandling (Nicholls et al., 2004). En kvinna uttrycker att hennes beslut att ge-

nomgå hysterektomi baseras på att hon ändå inte vill ha fler barn, och att hon är fy-

siskt och psykiskt uttröttad av sina symtom (Williams & Clark, 2000). 

 

Ovarierna är hormonproducenter, och kvinnorna anser att könshormonerna kan be-

vara dem som kvinnor och därigenom bevara deras kvinnlighet och ge dem en posi-

tiv självbild (Elson, 2003). Flera kvinnor har uttryckt en önskan om att behålla ova-

rierna och det är tydligt att de som får behålla dem, är mindre påverkade i sin syn på 

sin egen kvinnlighet och den egna kroppen, än de kvinnor som får ovarierna 

bortopererade (Elson, 2003; Henshaw, 2001). Självkänslan, den egna självbilden 

och synen på den egna kroppen kan påverkas negativt av gynekologisk sjukdom, 

vilket i sin tur kan påverka sexuallivet. Sexuallivet kan också påverkas av de sym-

tom sjukdomen ger (Nicholls et al., 2004). Förtroendet för att låta läkaren avgöra 

om operationen ska göras varierar från att helt överlåta beslutet, till att intensiva 

diskussioner och meningsskiljaktigheter förekommer. Diskussionerna handlar bl.a. 

om kvinnans ålder och möjlighet till förbättrad livskvalitet efter en eventuell opera-

tion (Henshaw, 2001; Williams & Clark, 2000):  

...I thought he knows what he’s doing, you know, I’ll leave it to him. (Henshaw, 2001, 
p. 247) 

 

Upplevelser kring information 

Kvinnornas tankar kring information i samband med gynekologisk operation hand-

lar främst om att de upplever att det är en viktig del av vården (Carr, Brockbank, 

Allen & Strike, 2006; Fleming, 2003; Gilmartin, 2004; Gilmartin, 2007; Henshaw, 

2001; Horvath, 2003; Nicholls et al., 2004; Williams & Clark, 2000). 

 

Information har visat sig vara oerhört viktigt för patienter i allmänhet och inför ope-

ration i synnerhet (Fleming, 2003). Information måste ges individuellt och på ett 

sätt som patienterna förstår, men det är vanligt att patienterna uppfattar informatio-

nen som otydlig eller svårbegriplig (Fleming, 2003; Henshaw, 2001). Om fakta un-
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danhålls för patienten angående operationen kan en stark känsla av ilska och oro 

uppkomma som sedan följer personen under lång tid (Fleming, 2003; Gilmartin, 

2007). 

 

Informationen ges dels av läkare och dels av de kvinnliga medpatienter som fanns 

på avdelningen (Williams & Clark, 2000), men även av sjuksköterskor som patien-

terna ofta uppskattar att prata med (Gilmartin, 2004). Sjuksköterskan upplevs vara 

mer uppmärksam på om patienten förstår den information som ges än annan vård-

personal. De lyssnar på deras berättelser och uppmuntrar patienten att ställa frågor 

(Gilmartin, 2004):  

 The staff was extremely easy to talk to as we explored issues relating to my health in-
cluding medications. I liked the way she kept stopping to check out my understanding 
of the procedure and she encouraged me to ask questions. (Gilmartin, 2004, p. 246). 

 

Kvinnorna hämtar även mycket information från olika tidningar (Williams & Clark, 

2000) och broschyrer som de anser vara en bra informationskälla (Fleming, 2003; 

Henshaw, 2001). En del kvinnor söker rådgivning hos sina familjemedlemmar, 

framförallt om det finns de som har gjort liknande kirurgi tidigare i livet (Williams 

& Clark, 2000). 

 

Många kvinnor har uttryckt en önskan om att få både muntlig och skriftlig informa-

tion (Fleming, 2003; Gilmartin, 2007; Nicholls et al., 2004) om sin sjukdom och om 

olika behandlingsalternativ för att minska oro, rädsla och osäkerhet, (Carr et al., 

2006; Gilmartin, 2004; Nicholls et al., 2004) samt för att få en mer heltäckande bild 

av sin situation (Gilmartin, 2007). 

 

I en engelsk studie har det framkommit att en del patienter upplever att de inte alltid 

får svar på de frågor som de har om operationen och dess konsekvenser, samt att de 

i vissa fall anser att de blir skrämda av att de inte har hunnit diskutera operationen 

innan ingreppet så mycket som de vill. Att inte få information skapar en känsla av 

att vara en produkt, som en i ledet ´på ett löpande band´ (Henshaw 2001). Kvinnor-

na anser att de får bristande information om hur länge de bör avstå från sexuella ak-



 10 

tiviteter efter operationen. Att inte sjukvårdspersonalen för detta ämne på tal känns 

jobbigt för kvinnorna, som inte själva vill ta upp det till diskussion (Gilmartin, 

2007):  

There was no mention of sexual activity or an indication of how long I should refrain. I 
wonder if I had been a younger women whether they might have mentioned it. (Gilmar-
tin, 2007, p. 1113). 

 

Innan en hysterektomi blir patienterna informerade om eftervården på sjukhuset och 

hur vården i hemmet ska gå till (Horvath, 2003; Gilmartin, 2007). Kvinnorna anser 

att män i allmänhet vet väldigt lite om hysterektomi (Williams & Clark, 2000), och 

därför är det positivt att sjuksköterskan informerar både kvinnan och hennes man 

gemensamt om sjukdomen, operationen och vården efter operationen (Gilmartin, 

2007). 

 

Upplevelser av oro 

Kvinnornas upplevelser av oro i samband med gynekologisk operation innebär 

framför allt oro inför själva operationen; oro under vårdtiden; olika behandlingsme-

toder för att dämpa oro; samt orons samband med smärta (Carr, Thomas & Wilson-

Barnet, 2005; Carr et al., 2006; Chang, Ip & Cheung, 2004; Fleming, 2003; Gilmar-

tin, 2007; Good et al., 2000; Good, Anderson, Stanton-Hicks, Grass & Makii, 2002; 

Horvath, 2003; Kain, Sevarino, Alexander, Pincus & Mayes, 2000; Laurion & Fet-

zer, 2003; Williams & Clark, 2000). 

 

Tiden innan en operation upplevs som den mest oroliga tiden för patienter på sjuk-

hus och det finns många faktorer som påverkar upplevelsen av oro under vårdtiden. 

Några av dem är storleken på operationen, hur vården är organiserad, hur persona-

len agerar och hur pass väl personalen kan förbereda och informera patienten om 

vad som ska hända. Andra faktorer som kan påverka patienternas oro är om de ut-

sätts för orimliga väntetider innan operationen, om operationen blir inställd eller om 

patienten har dåliga erfarenheter från tidigare vårdsituationer (Carr et al., 2005; Carr 

et al. 2006; Fleming, 2003; Gilmartin, 2007).  
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Flera studier har tillfrågat kvinnor vid flertalet tillfällen under vårdtiden om hur de 

skattar sin oro på en skala (STAI – State Trait Anxiety Inventory). Vid mätning vi-

sar det sig att kvinnornas orosnivåer varierar mycket under vårdtiden (Carr et al., 

2005; Carr et al., 2006; Kain et al., 2000). Kvällen innan operationen upplever en 

stor del av kvinnorna oro, men de högsta värdena uppmäts precis innan deras opera-

tion, i samband med narkosen. Då anser nästan hälften att oron uppnår en hög nivå 

(Carr et al., 2005). Oro innan operation är signifikant relaterat till smärta direkt efter 

operation, vilket i sin tur leder till oro och smärta senare på vårdavdelningen (Carr 

et al., 2006; Kain et al., 2000). Efter operationen sänks orosnivåerna, men mätning-

en visar att en ökning av oro sker igen på dag fyra efter operation och tros då ha 

samband med eventuell hemresa från vårdavdelningen på sjukhuset (Carr et al., 

2005; Carr et al., 2006). 

 

Studier har visat att kvinnor använder olika strategier för att minska oron inför ope-

ration. Att vara förberedd och veta vad som ska hända, tillsammans med god smärt-

lindring är två viktiga aspekter för att minska oro för patienter (Carr et al., 2006; 

Gilmartin, 2007). Andra strategier kan vara att prata med en annan patient som är i 

samma situation eller att använda sig av sin tro och att be (Carr et al., 2006; Willi-

ams & Clark, 2000). 

 

Upplevelser av smärta och smärthantering 

Kvinnornas upplevelser av smärta och smärtbehandling i samband med gynekolo-

gisk operation handlar sammanfattningsvis om olika typer av smärta, olika sorters 

smärtbehandling och hur smärta påverkat tillfrisknandet (Carr et al., 2005; Chang et 

al., 2004; Fleming, 2003; Gilmartin, 2007; Good et al., 2000; Good et al., 2002; 

Horvath, 2003; Kain et al., 2000; Laurion & Fetzer, 2003). 

 

Smärtan efter operationen beskrivs som menstruationssmärta eller som att sitta på 

krossat glas (Gilmartin, 2007). En kvinna hade postoperativt mindre ont än hon för-

väntade sig (Fleming, 2003). Patienter som får morfin intravenöst genom en egen-

kontrollerad pump upplever mindre smärta under både vila och rörelse, än de pati-
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enter som får morfin intramuskulärt. De patienter som har fått egenkontrollerat 

morfin är också mer belåtna med smärthanteringen, men de är däremot mer illamå-

ende än de som får morfin intramuskulärt (Chang et al., 2004). Studier visar också 

att smärtnivåerna påverkas av vad patienten gör. Vid vila sjunker smärtan och vid 

rörelse/mobilisering ökar smärtan. Efter 15 minuters sängliggande vila under dag ett 

efter operationen, sjunker patienternas smärtnivå markant (Good et al., 2000). Mu-

sik och avslappning leder till mindre smärta (Good et al., 2002; Laurion & Fetzer, 

2003). I en studie får en grupp patienter välja mellan fem sorters lugn musik att 

lyssna på, en grupp får lyssna på ett avslappningsband och en grupp får båda delar. 

Samtliga grupper visar i jämförelse med en kontrollgrupp att avslappning och musik 

leder till mindre smärta under både vila och rörelse (Good et al., 2002). 

 

Upplevelser av sömn och trötthet 

Kvinnornas upplevelser av sömn och trötthet i samband med gynekologisk opera-

tion belyser sömnens betydelse; sömnens påverkan på smärta; samt tröttheten efter 

operation (Gilmartin, 2007; Good et al., 2000; Good et al., 2002; Horvath, 2003). 

 

En fjärdedel av patienterna sover gott första natten efter operation (Good et al., 

2000; Good et al., 2002). Dessa patienter har mindre smärta än de som sover dåligt 

eller inte alls (Good et al., 2002). De anser att sömnbristen beror på smärta eller att 

de blir störda av annat, t.ex. sjuksköterskor, apparater och oljud (Good et al., 2000). 

God sömn natten efter operation är relaterat till mindre smärta första postoperativa 

dagen, samt även mindre smärta under andra postoperativa dagen (Good et al., 

2000; Good et al., 2002). Tester visar däremot att smärta under dagen inte påverkar 

sömnen nästkommande natt (Good et al., 2002). 

 

Efter operationen är många kvinnor trötta och ibland har de humörsvängningar som 

påverkar människor i deras närhet (Gilmartin, 2007). Första postoperativa dagen 

beskriver nästan en tredjedel av deltagarna i en studie sin trötthet som mild och dag 

tre efter operation beskriver lite drygt hälften den som mild. Detta visar på att näs-

tan hälften av deltagarna har stark eller måttlig trötthet dag tre efter operation. 
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Trötthet är ett av de symtom som deltagarna klagade mest över efter operationen, då 

de upplevde att den var mycket värre än de väntat sig (Horvath, 2003).  

 

Upplevelser av tillfrisknandet 

Kvinnors upplevelser av tillfrisknande i samband med gynekologisk operation bely-

ser tiden för återhämtning och att de symtom som föranleder operationen ofta men 

inte alltid, försvinner efter operationen (Elson, 2003; Fleming, 2003; Gilmartin, 

2007; Horvath, 2003; Williams & Clark, 2000). 

 

Patienterna blir informerade om att de bör kunna återgå till sina vanliga aktiviteter 

dag tre efter operation, men endast ett fåtal tillfrisknar så snabbt. Vid mätningar på 

tredje dagen efter operation behöver nästan alla patienter hjälp i det dagliga livet 

med påklädning, tvättning m.m. Mer än hälften av patienterna behöver fem till sex 

dagar på sig för att klara av mer ansträngande kroppsligt arbete, som t.ex. handla, 

städa m.m. (Horvath, 2003). Det har visat sig att en del kvinnor inte är rädda för att 

testa kroppen och började träna kort tid efter hemkosten från sjukhuset och begrän-

sades inte av operationen (Fleming, 2003; Gilmartin, 2007): 

I went snowboarding. I mean, can you believe it? Five weeks after a hysterectomy. It 
was brilliant – I skied all day and felt so good. I just feel so much better. (Fleming, 
2003, p. 581). 

 

Några av kvinnorna upplever att friheten från smärta och andra symtom var den 

viktigaste och största behållningen av ingreppet (Elson, 2003; Williams & Clark, 

2000). De blir också befriade från oro för oönskade graviditeter och rädslan för att 

drabbas av gynekologisk cancer minskade. En del kan njuta mer av sex efter opera-

tionen (Williams & Clark, 2000). Vissa kvinnor rapporterar att de har fortsatta pro-

blem med magkramper, smärta, blödningar, trötthet och humörsvängningar (Gil-

martin, 2007; Williams & Clark, 2000) och andra talar om att de upplever psykiska 

problem och påfrestningar en tid efter operationen (Elson, 2003; Fleming, 2003).  
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Upplevelser kring vårdtiden 

Kvinnornas tankar kring vårdtiden i samband med gynekologisk operation handlar 

om synen på kvinnlighet; negativa upplevelser; kroppslig beröring; hur stödet från 

närstående påverkar vårdtiden; positiva upplevelser; samt synen på sjuksköterskan 

och det egna jaget (Elson, 2003; Fleming, 2003; Gilmartin, 2004; Henshaw, 2001; 

Nicholls et al., 2004; Williams & Clark, 2000). 

 

Tankar kring kvinnlighet och femininitet är två viktiga aspekter som framkommer i 

en amerikansk studie om kvinnors upplevelser under vårdtiden och kring gynekolo-

gisk operation. Kvinnorna beskriver kvinnlighet som ’hormonell balans och sexual-

drift’, medan femininitet beskrivs som ’kvinnors sexuella utstrålning’. Att känna sig 

som en attraktiv sexuell kvinna inför både sig själv och andra är mycket viktigt för 

de flesta kvinnorna. Det finns en oro för att gynekologisk operation kan påverka 

synen på dem, även om förhoppningen är att den inte skulle förändras negativt (El-

son, 2003). 

 

Kvinnornas syn på sig själva påverkas olika beroende av vilken typ av gynekolo-

gisk operation de genomgår. Flera av kvinnorna associerar borttagandet av livmo-

dern med att inte längre kunna bli gravid. Mer påtagligt var att vid borttagandet av 

äggstockarna förloras en kroppsdel som hör ihop med deras känsla av kvinnlighet, 

som även framkallar känslor som sorg och ilska. Den gynekologiska komplikatio-

nen påverkar livet på olika sätt, men kvinnorna beskriver att de försöker få livet att 

gå vidare efter operationen genom att ´ta en dag i taget´ och de uttrycker att de 

ibland ´kämpar mellan hopp och förtvivlan´ (Nicholls et al., 2004). 

 

Att inte ha kontroll över situationen och den egna kroppen skapar frustration och 

nedstämdhet (Henshaw 2001; Nicholls et al., 2004). Vissa kvinnor är irriterade över 

att vårdpersonalen ibland behandlar dem som luft och att de pratar om och inte till 

dem (Henshaw, 2001): 

It annoys me when they talked to the nurses as if you’re deaf and dumb. (Henshaw, 
2001, p. 248). 
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Tanken på att andra människor ska röra vid den egna kroppen kan kännas olustigt. 

De första dagarna efter operationen är det mycket ’teknisk omvårdnad’ t.ex. ta bort 

dropp och kateter som innebär kroppslig beröring och det anses vara okej för det är 

patienten inställd på. Det framkommer att beröring och massage kan få patienter att 

må bättre efter en operation. Kroppslig beröring kan också förändra synen på och 

attityden till den egna kroppen på ett positivt sätt som ger patienten bättre självkäns-

la (Fleming, 2003): 

It was on the second day when I was feeling really weepy that Janet started to do re-
flexology. It was just wonderful and almost had me purring. I felt so much better. Later 
she gave my back massage…a real decent one, not a casual rub. It was great. (Fle-
ming, 2003, s. 580). 
 

Patienterna anser att deras partner är det viktigaste stödet under vårdtiden och att de 

har en större inverkan på välmåendet än övriga närstående (Williams & Clark, 

2000). Kvinnorna beskriver också att de påverkas av sin partners reaktioner och är 

oroliga för att relationen ska påverkas negativt av sjukdomen (Nicholls et al., 2004). 

Kvinnorna talar vidare om att de upplever vårdtiden och operationen som mer posi-

tiv om familjen är delaktig och närvarande (Williams & Clark, 2000).  

 

Några patienter beskriver en rädsla för att den gynekologiska operationen kan även-

tyra deras relation/äktenskap. Kvinnor berättar även att de upplever att det finns ett 

visst förakt mot dem som genomgått hysterektomi och att vissa män har en negativ 

inställning till kvinnor som tagit bort livmodern. Det leder till att några kvinnor inte 

vill eller vågar berätta om sin operation (Elson, 2003; Williams & Clark, 2000): 

…speaking on the same thing, in the last relationship that I was in, I purposely did not 
tell him that I had a hysterectomy. Like 6 months into the relationship, he asked me do 
you ever have a cycle?... (Williams & Clark, 2000, p. 21). 

 

Vårdtiden beskrivs som en positiv upplevelse av kvinnorna och de uttrycker att de 

är lättade och välmående efter operationen (Fleming, 2003; Williams & Clark, 

2000). Patienterna anser att deras värdighet har bevarats under sjukhusvistelsen och 

att de inte känner att någonting är pinsamt eller att vården inkräktar på det egna ja-

get (Fleming, 2003). Patienterna uttrycker också att de tycker om att sjuksköters-
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korna lyssnar till deras berättelser, tar sig tid och när sjuksköterskan har självförtro-

ende nog att uttrycka sin åsikt och kan bedöma patientens behov (Gilmartin, 2004). 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie är att beskriva kvinnliga patienters upplevelse i samband 

med gynekologisk operation. Resultatet har visat att kvinnor upplever den situatio-

nen väldigt olika. Det har lett fram till ett material som belyser kvinnornas upple-

velser av vårdtiden från flera perspektiv. Studien belyser de kvinnliga patienternas 

behov av information och hur detta påverkar deras upplevelser under sjukhusvistel-

sen. Det har även visat sig att sjukvårdspersonalen och deras agerande har en bety-

delsefull roll för kvinnornas upplevelser. I diskussionen behandlas fyra delar: in-

formationens påverkan på patienten, oro i samband med vårdtiden, upplevelser av 

smärta och sjuksköterskans ansvar att informera. 

 

Resultatet visar att många kvinnor anser att de får för lite information i samband 

med sin operation. Det finns däremot studier där både kvinnliga och manliga patien-

ter som genomgått allmänoperation behandlas. Dessa studier beskriver deras behov 

av information, som visar på motsatt resultat där flertalet patienter är nöjda med den 

information som givits och anser att den är adekvat till sammanhanget (Callaghan, 

Cheung, Yao & Chan, 1998; Gilmartin & Wright, 2007). I en annan studie fram-

kommer det att kvinnliga patienter är mer intresserade av information och vill ha 

mer information i jämförelse med män (Coslow & Eddy, 1998). Dessa resultat får 

oss att fundera på om kvinnor kräver mer information än män, eftersom studier som 

lyfter fram båda mäns och kvinnors upplevelser visar på mer nöjda patienter. Den 

studien som visar att kvinnor efterfrågar mer information intresserar oss speciellt. 

Våra tankar kretsar kring frågan om det kan ha gett oss ett resultat med fler miss-

nöjda patienter eftersom vi inriktat oss på kvinnors upplevelser. Varför är kvinnor 

mer intresserade av information än män? Kanske beror det på samhället, där män 

uppfostras till mer självständiga individer medan kvinnor uppfostras till att vara mer 

försiktiga och eftertänksamma. I samband med gynekologisk operation visar vårt 

resultat att vissa kvinnor får en försämrad självbild och förändrad syn på sin kvinn-
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lighet, vilket kan medföra en försämrad självkänsla. Detta i sin tur skulle kunna 

vara orsaken till varför kvinnor efterfrågar mer information än män om sitt tillstånd. 

 

I studien framkommer det att många kvinnor är oroliga i samband med operationen. 

Hur informationen ges är en viktig faktor som påverkar upplevelsen kring oro. I en 

studie framkommer det att patienter oftast själva vet vilka strategier som hjälper 

dem bäst att minska sin oro. Det är därför mycket viktigt att sjukvårdspersonal är 

lyhörd för vad patienter önskar och behöver (Mitchell, 1997). Sjuksköterskor i all-

mänhet anser att behandling av oro är mycket viktigt och att en minskning av pati-

enternas oro skulle höja deras livskvalitet. De vanligaste åtgärderna som sjukskö-

terskor använder sig av för att minska oro hos patienterna visar sig vara smärt-

stillande och orosdämpande mediciner (Frazier et al., 2003). Det är sjuksköterskans 

uppgift att behandla oro vilket vi anser görs bäst genom individanpassad informa-

tion. Men tyvärr utläser vi att sjuksköterskan oftast använder sig av mediciner istäl-

let. Sjukvårdspersonal har en central roll, vilket även många studier visar, då infor-

mationsbehovet är olika för enskilda individer. Genom att anpassa informationen 

efter patientens behov kan oro under vårdtiden minska. 

 

Resultatet visar att patienter som upplever oro innan operationen, har betydligt mer 

smärta än de som inte känner oro. Resultatet visar också att kvinnornas upplevelser 

av smärta påverkas av operationens storlek, patienternas aktivitetsnivå och den me-

dicinska behandlingen de får. Tidigare forskning visar att smärtbehandlingen inte 

baseras på patienternas egna upplevelser och att smärtbehandling inte följs upp av 

vårdpersonalen. Personalen har också bristande kunskaper i hur smärta påverkar 

patienten (Carr, 2001). Vi anser att smärtbehandling bör grundas på vad patienten 

upplever. Det kräver att personal får mer kunskap om smärtans påverkan på patien-

ten och skulle kunna resultera i att patienterna får den smärtbehandling de behöver. 

Smärta är en negativ upplevelse, vilket påverkar patienternas syn på vården som 

helhet. Det är därför viktigt att behandla smärta på ett, för patienten, tillfredställan-

de sätt.  
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I resultatet framkommer det att patienterna använder sig av flera olika källor för att 

tillfredställa sitt behov av information. Information söks självständigt, ges av andra 

patienter, kommer från läkare och till stor del även från sjuksköterskor. Det fram-

kommer också att information bör individanpassas och ges på ett sätt som patien-

terna förstår. Annan litteratur styrker detta genom att beskriva att flera av vårdens 

personalgrupper kan ge information. Att ge information innebär inte bara att berätta 

om den förberedande vården, det planerade ingreppet och vården efter operationen, 

utan även att vara lyhörd för patientens frågor och funderingar (Järhult & Offen-

bartl, 2006, s. 87). Antal vårddygn som patienter tillbringar på sjukhus i samband 

med en operation har minskat under senare år. De flesta patienter anländer till sin 

avdelning först dagen innan operationen, om de inte går direkt till operationsavdel-

ningen. Det resulterar i en förkortad tid för förberedelser och information. Att för-

bereda patienten för den operation som väntar är läkarens, men framför allt sjukskö-

terskans uppgift. De nya förhållandena med minskad förberedelsetid, kräver en 

omarbetad och genomtänkt strategi för att tillgodose patienters behov av informa-

tion. Det är en utmaning och en mycket viktig uppgift för sjuksköterskan (Coslow 

& Eddy, 1998). Att ge god och anpassad information är en av sjuksköterskans vik-

tigaste ansvarsområden. Det är något som bör vara en självklarhet för varje sjukskö-

terska och en ständig utveckling inom detta område bör ske under hela det yrkes-

verksamma livet. Eftersom patienter tillbingar allt mindre tid på sjukhuset, innebär 

det också att sjuksköterskorna måste prioritera sina sysslor, vilket kan leda till att 

praktiska uppgifter går före ansvaret att ge information till patienten. 

 

Resultatet i vår studie visar att patienter anser att sjuksköterskan är uppmärksam på 

att patienten förstår den information som ges och är lyhörd för deras frågor och be-

rättelser. I Socialstyrelsen allmänna råd (SOSFS, 1995:15) påtalas att en legitimerad 

sjuksköterska i Sverige måste kunna identifiera patienters behov av information och 

bedöma hur det behovet ska tillgodoses. Sjuksköterskan ska kunna instruera patien-

ter eller anhöriga och ge lämplig information samt följa upp att patienternas förstå-

else av informationen och kan handla därefter. Vi vill understryka att sjuksköters-

kans ansvar för att ge information styrs av lagar och allmänna råd, och inte är något 
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man kan bortse från. Det finns med andra ord en lagstiftning som styr vår yrkes-

verksamhet och ålägger oss som blivande sjuksköterskor ett stort ansvar. 

 

I vårt resultat framkommer också att kvinnor kan drabbas av sorg och ilska om de 

inte kan eller får vara delaktiga i sin vård. Det ger en känsla av att förlora kontrollen 

över sin situation och bristande information kan vara en av orsakerna till detta. I en 

studie framgår att även män kan förlora kontrollen över sin situation i samband med 

operation och att det upplevs obehagligt (Wall & Kristjanson, 2004). Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) skall patienten ges upplysningar om sitt till-

stånd och de olika behandlingsmetoder som finns att tillgå samt att vården och be-

handlingen så långt som möjligt genomföras och utformas i samråd med patienten. 

Att tillgodose patientens rättigheter överensstämmer med FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna. Denna fråga är så viktig att Europakommissionen 1997 

formulerade ”Konventionen om de mänskliga rättigheterna och biomedicinen”. Ar-

tikel 5 skriver att: ”Ett ingrepp… får endast företas efter det att den berörda perso-

nen har givit fritt och informerat samtycke därtill” (URL: 2). Eftersom Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ligger till grund för sjuksköterskans yrkesområde, 

så bör verksamheten styras efter den och patienter ska inte behöva känna att de för-

lorar kontrollen över sin situation. Så långt det är möjligt ska varje individ ges ut-

rymme att fatta sina egna beslut och uppmuntras till detta. Ovanstående studier vi-

sar tillsammans med vårt resultat att just denna punkt inte skiljer sig åt mellan män 

och kvinnor. Alla individer bör ha självbestämmanderätt över sin egen situation och 

det är vår uppgift som blivande sjuksköterskor, tillsammans med annan vårdperso-

nal, att stödja dem i detta. 

 

I vår studie framkommer det att patienterna har åsikter om sjuksköterskans arbete. 

Exempelvis anser de flesta patienter att sjuksköterskan är en god person som är ly-

hörd för deras behov och villig att ge stöttning och rådgivning. I en annan studie 

framhåller man att det är viktigt att ta reda på vad patienter tycker om sjuksköterskans 

arbete för att kunna utveckla och förbättra kvaliteten på vården. Det skulle resultera i 

att kunskapen om vad patienter anser vara ’kvalitet på vården’ skulle öka och det kan 
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användas för att öka patienters välbefinnande på sjukhus. Det har även visat sig att 

vårdpersonalens syn på vad som är god kvalitet på vården skiljer sig från patienterna 

uppfattning om samma begrepp (Lynn & McMillen, 1999). Att vara bra på att ge in-

formation har visat sig vara en grundsten för att patienterna ska vara nöjda med vår-

den (Coslow & Eddy, 1998). Vårdens kvalitet och patienternas välbefinnande är vik-

tiga aspekter som vi vill framhålla och som bör vara två av drivkrafterna inom vår-

den. Vad kan vara viktigare än att med kvalitet främja hälsa och motverka ohälsa, 

samt att göra det på ett sätt som skapar välbefinnande för dem som är inblandade? 

Vårt resultat är genomsyrat av det faktum att information påverkar patienters upple-

velser av vården. Det ger oss ett tydligt budskap; Prioritera tid för information! Även 

om vår studie visar på att patienterna är nöjda med sjuksköterskans yrkesutövning 

måste vi fortsätta ta reda på vad patienterna anser är god omvårdnad för att kunna ut-

veckla vården och höja dess kvalitet. 

 

Metoddiskussion 

Vi har fått en bredare bild av ämnesområdet p.g.a. att vi använt både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Vi har dessutom varit två personer som tagit ut meningsenhe-

terna var för sig och de har sedan jämförts för att utvärdera om samma meningsen-

heter tagits ut av båda. De engelska texterna har, efter vår förmåga, noggrant över-

satts. Risk för feltolkningar finns dock p.g.a. att engelska inte är vårt modersmål. 

Analysen gjordes gemensamt för att diskutera/kontrollera meningsenhetens relevans 

gentemot syftet. Citat har använts för att förstärka de fakta som framkommit i resul-

tatet. 

 

Resultatet är baserat på 15 artiklar, vilket har gett ett brett perspektiv på kvinnors 

upplevelser i samband med gynekologisk operation och ett stort resultat. Vi anser 

att resultatet ger en bra och överskådlig bild av kvinnors upplevelser. Trots att re-

sultatet kan anses vara för omfattande har vi den uppfattningen att det är relevant att 

inte ta bort artiklar, eftersom det då kan medföra i att vi lägger in våra egna värde-

ringar vid urvalet.  
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Studiens svaghet är att vi valt en för bred patientgrupp då vi inkluderat kvinnor som 

genomgått alla sorters gynekologiska operationer. En begränsning kunde ha varit att 

vi inriktat oss på de två vanligaste gynekologiska operationerna, hysterektomi och 

ooforektomi, eller att vi begränsat oss till tiden före, under eller efter operation. Det 

hade beskrivit en mer specifik bild av de opererade kvinnornas upplevelser och 

hade enklare kunnat användas i det kliniska arbetet på en gynekologisk avdelning. 

 

Anledningen till att artiklar som belyser kvinnor med cancerdiagnos exkluderades 

är att vi tror att diagnosen kan påverka både de psykiska och fysiska upplevelserna. 

Vi anser t.ex. att oron kan förstärkas p.g.a. risken för återfall samt den starka kopp-

lingen mellan cancer och tankar på döden. Utvecklingen av cancer kan också på-

verka patientens upplevelse av smärta, vilket skulle kunna förändrat vårt resultat. 

Vårt syfte var inte att belysa dessa upplevelser. 

 

Det finns studier i vårt resultat som är gjorda i en kultur som inte är direkt överför-

bar till den svenska, men vi har ändå valt att ha med dem eftersom de beskriver 

kvinnornas upplevelser på ett bra sätt. Sverige är i många avseenden ett mångkultu-

rellt land, och vi anser att vårt resultat kan tillföra ny kunskap om hur kvinnor upp-

lever sin situation i samband med gynekologisk operation. 

 
Slutsatser 

 Figur 1. Överblick över våra slutsatser beträffande resultatet 

 

Slutsatsen av denna litteraturstudie är att kvinnors upplevelser i samband med gy-

nekologisk operation nästan alltid är beroende av mängden och kvaliteten på den 

information de får. Tydliga kopplingar finns mellan de olika delarna som presente-

ras i resultatet där bristande information leder till förhöjd preoperativ oro, vilket i 

sin tur kan leda till ökad postoperativ smärta. Dessa faktorer medför ett försämrat 

Bristande  
information 

Oro Smärta Försämrat 
välbefinnande 
 

Negativa upplevelser 
av vårdtiden 
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välbefinnande som kan resultera i negativa upplevelser av vårdtiden och i förläng-

ningen också en negativ inställning till vården som helhet, se figur 1. 

 

Vi har konstaterat att informationen är viktig och att det är ett av sjuksköterskans 

ansvarsområden. Det är en lärdom som vi som blivande sjuksköterskor och de som 

redan arbetar inom vården bör ta till oss. Det är en patients rättighet och därmed vår 

skyldighet att ge god och individanpassad information i samband med att patienter 

befinner sig i vårdens sammanhang. 

 

”Information - En patients rättighet! - Vår skyldighet!” 

 

För att kunna utveckla och höja kvaliteten inom vården i samband med operationer 

anser vi att fler studier bör utforska vad patienter och anhöriga upplever i samband 

med sin vårdtid, och vad de anser vara god omvårdnad. Detta skulle i sin tur ge en 

ökad förståelse mellan vårdpersonal, patienter och anhöriga om vad som behöver 

utvecklas och förbättras. 
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B
ilaga 4 

 
Värderingsöversikt 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Carr et al. 
(2004) 
UK 

Undersöka påverkan på de psy-
kologiska variablerna oro och 
depression, på upplevelsen av 
smärta över tid efter operation. 

Mixed design, gjord 
under lång tid 

Kvinnor som genomgår 
större gynekologisk 
operation, 85 st. 

Innehållsanalys med 
triangulering, ANOVA. 

Oro innan operation ledde 
till att patienterna var oroli-
ga efter operation.. Dag 4 
ökade både oro och depres-
sion samtidigt som smärtan 
ökade. En tredjedel av pati-
enterna upplevde oron som 
stor psykisk påverkan, 
mindre än en tredjedel upp-
levde depressionen likadan. 

Grad I 

Carr et al.  
(2006) 
 UK 

Identifiera förloppet och fre-
kvensen av oro innan och efter 
operation på en gynekolo-
gisk/kirurgisk klinik. Identifiera 
samband mellan orosnivåer och 
postoperativ smärta. Identifiera 
händelser utifrån patientens per-
spektiv som antingen ökar eller 
minskar oro innan och efter ope-
ration.  

Mixed design, semi-
struktuerad intervjuv. 

Kvinnor som genomgår 
gynekologisk operation, 
80 st. 

Upprepade mätningar 
(Friedman repeat meas-
ures analysis of vari-
ance), Mann-Whitney 
test, Spearmans korrela-
tionstest. 

Oro steg stadigt från kvällen 
innan operation till tidpunk-
ten när de lämnade avdel-
ningen för operation. Oron 
steg kraftigt under anestesin 
och sjönk efteråt. Oro innan 
operation och efter opera-
tion är associerat med smär-
ta postoperativt.  

Grad I 

Chang et al. 
(2004)  
Kina 

Att jämföra effekten och kost-
nadseffektiviteten av i.v. pati-
entkonrollerade smärtstillande 
läkemedel (PCA) med regel-
bundna i.m. mofininjektioner. 
(IM) 

Prospekiv randomise-
rad kontrollstudie. 

Kinesiska kvinnor som 
genomgår gynekologisk 
operation, 125 st. 

Chi-2-test (X2), t-test Smärtnivån under 24 h var 
lägre hos PCA-gruppen än 
IM-gruppen. Smärtan var 
lägre i PCA-gruppen under 
vila och rörelse än IM-
gruppen. Det var dock dyra-
re med PCA än IM. PCA-
gruppen var mer nöjd med 
sin smärtbehandling än IM-
gruppen. 

Grad I 
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Värderingsöversikt (fortsättning) 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Elson. 
(2003) 
USA 

Att undersöka olika medfödda 
subjektiva tankar kring könstill-
hörighet vid ”enkla hysterekto-
mier” (kirurgiskt borttagande av 
livmodern) jämfört med de som 
även innefattar oophorektomier 
(kirurgiskt borttagande av ägg-
stockarna). 

Etnografisk metod, 
intervjuv. 

Kvinnor som genomgått 
hysterektomi pga. be-
ninga anledningar,  
44 st. 

Grounded theory. Studien visar att ovarierna 
(äggstockarna) bär en större 
symbolisk mening för 
könstillhörighet än livmo-
dern. Hysterektomi är lätta-
re att acceptera än oopho-
rektomi, då ovarierna pro-
ducerar de kvinnliga kön-
shormonen. Det finns en 
rädsla att kvinnligheten ska 
avtaga om man genomgår 
en oophorektomi. 

Grad II 

Fleming 
(2003) 
UK 

Att undersöka en kvinnas erfa-
renheter och uppleverser av hys-
terektomi. 

Fallstudie. Kvinna som genomgått 
hysterktomi, 1 st. 

Innehållsanalys. Fyra huvudteman framkom 
under studien; tvivel och 
försvar, smärta, kroppslig 
beröring och tillfrisknande. 
Dessa teman diskuterades 
sedan med kvinnan, henns 
vårdpersonal och litteratur i 
ämnet. 

Grad I 

Gilmartin. 
(2004) 
UK 

Att belysa patienters uppfattning 
av de förberedelser de fick innan 
dagkirurgi. 

Kvalitativ Hermeneu-
tisk fenomenologisk 
ansats, intervjuv. 

Patienter som genomgår 
dagkirurgi, 30 st. 

Tematisk analys. Sjuksköterskeledda kliniker 
fungerade bra, patienterna 
ansåg sig vara förberedda 
för dagkirurgin och fick god 
information. Vissa såg inte 
sina behov tillgodosedda 
och att de gjorde dem oroli-
ga. Andra hade problem 
med att deras operationer 
blev inställda. 

Grad I 

Gilmartin. 
(2007) 
UK 

Att undersöka och påvisa patien-
ternas uppfattning om utskriv-
ningsförfarandet och återhämt-
ningen dagen efter operation.  

Phenomenologisk 
ansats, med ostruktu-
rerade intervjuer. 

Kvinnor som genomgår 
gynekologisk, urologisk 
eller generell operation, 
30 st. 

Van Manens fenome-
nologiska analysme-
tod. 

Kvinnorna saknade muntlig 
information om sexuell ak-
tivitet. De upplevde pro-
blem med trötthet, humör-
svängningar och vaginal 
blödning efter operation. 

Grad I 



 33 

Värderingsöversikt (fortsättning) 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Good et al. 
(2000) 
USA 

Att belysa kvinnors smärtupple-
velser under vila och rörelse un-
der de två första dagarna efter en 
stor gynekologisk operation. 

Randomiserad kon-
trollstudie. 

Kvinnor som genomgår 
gynekologisk operation, 
80 st. 

Descriptive statistik, 
One-tailed t-test, Pear-
sons korrelationstest. 

Smärtan ökade kraftigt un-
der rörelse och minskade 
under vila. Dålig sömn på-
verkade smärtan negativt.  

Grad I 

Good et al. 
(2002) 
USA 

Att undersöka effekten av tre 
ickefarmakologiska omvårdnads-
åtgärder; avslappning, musik och 
kombinationen av avslappning 
och musik, på smärtan efter gy-
nekologisk operation. 

Randomiserad kon-
trollstudie. 

Kvinnor som genomgår 
gynekologisk operation, 
311 st. 

Multivariabel analys, 
Pearsons korrela-
tionstest.. 

Alla tre ickefarmakologiska 
omvårdnadsåtgärderna 
minskade smärtan hos pati-
enterna. Bäst effekt gav 
kombinationen av avslapp-
ning och musik. De patien-
ter som sov bra hade mindre 
smärta kommende dag. 

Grad I 

Henshaw. 
(2001) 
UK 

Att undersöka hur kvinnors so-
ciala position påverkar deras er-
farenhet av att få information på 
sjukhus. 

Kvalitativ metod från 
en feministisk syn-
vinkel. 

Kvinnor som genomgår 
hysterektomi, 36 st. 

Systematisk genom-
gång av data. 

Kvinnor från olika sam-
hällsklasser har olika behov 
av information. Kvinnor är 
ingen homogen grupp. 

Grad II 

Horvath. 
(2003) 
UK 

Att mäta smärta, fatigue och be-
gränsningar i kroppsrörelse under 
återhämtningsperioden i hemmet 
efter poliklinisk operation. Att 
utforska relationen mellan smär-
ta, fatigue, begränsningar i 
kroppsrörelse och demografiska 
variabler och dess effekt på åter-
gången till normal livsföring. 

Deskriptiv samband-
sanalys.  

Kvinnor som genomgår 
gynekologisk operation, 
91 st. 

Friedman Matched 
Samples test, Wil-
coxon Matched-Pairs 
Signed Rank test, ana-
lys med upprepad mät-
ning, grupperade t-test. 

De personer med hög grad 
av smärta på dag 2 efter 
operation är mest troligt de 
personer som behöver läng-
re tid (mer än 5 dagar) för 
återhämtning efter operatio-
nen. Uppföljningssamtalet 
till de polikliniskt nyopere-
rade bör flyttas till kvällen 
dag 1 efter operation för att 
där kunna förutse och be-
kämpa smärta dag 2. 

Grad I 
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Värderingsöversikt (fortsättning) 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Kain et al. 
(2000) 
USA 

Att undersöka relationen mellan 
oro innan operation och smärta 
efter operation. 

Repeated-measures 
design. 

Kvinnor som genomgår 
hysterektomi, 53 st. 

Multivariabel analys, 
Pearsons korrela-
tionstest. 

Oro ger ökade smärtupple-
velser direkt efter operation, 
vilket i sin tur leder till ökad 
oro och mer smärta på vård-
avdelningen. 

Grad I 

Laurion & Fet-
zer 
(2003) 
UK 

Att fastställa effekten av instrue-
rad avslappning och musikterapi 
på smärta, illamående och kräk-
ning samt läng på sjukhusvistel-
se. 

Retrospektiv studie, 
med pilotstudie. 

Kvinnor som genomgår 
laparaskopis gynekolo-
gisk operation, 84 st.  

ANOVA. Patienterna i både instruerad 
avlappnings-gruppen och 
musikgruppen hade mindre 
smärta och illamående vid 
utskrivning än patienterna i 
kontrollgruppen.  

Grad I 

Nicholls et al. 
(2004) 
UK 

Att undersöka kvinnors sjuk-
domsupplevelser i samband med 
att de har den vanliga gynekolo-
giska defekten fibroider. 

Kvalitativ studie, 
med semi-
strukturerade inter-
vjuer. 

Kvinnor som diagnosti-
serats med fibroider, 18 
st. 

Fenomenologisk ana-
lys. 

Intervjuerna ledde fram till 
två huvudteman som 
beskrev kvinnornas upple-
veser; att klara av osäkerhe-
ten och okunskapen kring 
sjukdomen, samt att kämpa 
mellan hopp och förtvivlan. 

Grad I 

Williams & 
Clark. 
(2000) 
USA. 

Att belysa kvinnors upplevelser 
av hysterektomi, ooforektomi och 
sterilisering. 

Kvalitativ studie med 
fokusgrupp och indi-
viduella intervjuer. 

Kvinnor som genomgår 
hysterektomi, ooforek-
tomi och sterilisering, 
38 st. 

Systematisk genom-
gång av data. 

Kvinnorna såg upplevelsen 
som positiv, men att de sak-
nade information om deras 
hälsotillstånd för både de 
själva och deras manliga 
partners. 

Grad I 
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B
ilaga 5 

Exempel på innehållsanalys 
 
Meningsenheter Kondencering Kodning Subtema (att…) Tema  
The median anxiety prior to the 
anaesthetic was significantly higher 
than the median anxiety the evening 
before surgery (P = 0,0001), which 
is not unexpected due to the prox-
imity to surgery. There was a sharp 
decline in median state anxiety 
from the preanaesthetic time point 
(58) to day one postoperatively (37) 
(P = 0,03). (Carr et al., 2006, s. 
345) 

Kvinnornas oro innan narkosen vid 
operationen var högre än kvinnor-
nas oro kvällen före operationen, 
vilket inte var oväntat eftersom 
narkosen sker  precis innan opera-
tionen. Studien visar också att 
kvinnorna var mer oroliga innan 
narkosen än dag ett efter operatio-
nen. 

Kvinnors oro i samband med 
operation varierar över tiden. 
Precis innan operationen är oron 
som högst. 

Oro under vården Oro 

 
Meningsenheter Kondencering Kodning Subtema (att…) Tema  
Those who slept well the seconde 
night (42%) had significantly less 
pain sensation or pain distress on 
the second day --- (Good et al, 
2002, s. 68) 

De som sov gott andra natten hade 
signifikant mindre upplevd och 
verklig smärta under andra dagen. 

Bra sömn under natten leder till 
mindre smärta dagen efter. 

Sömn och smärta Sömn 

 
Meningsenheter Kondencering Kodning Subtema (att…) Tema  
Several of the gynaecology patients 
frequently referred the lack of in-
formation and education about 
resuming sexual activity and found 
it exceedingly difficult to discuss 
their predicament with the nurses 
and doctors. (Gilmartin 2007, s. 
1113) 

Gynekologipatienterna ansåg att de 
fick bristande info om sexuella akti-
viteter och att det var svårt att prata 
med sjukvårdspersonalen om detta. 

Bristande info om sexuella aktivi-
teter. 

Bristande information Information 

--- the need for full information to 
be made available to patients in 
terms that they understand. While 
information-giving in the form of 
leaflets may be use for this pur-
pose, individual experiences need 
to be taken into consideration at all 
stages of the hospitalization experi-
ence. (Fleming, 2003, s.580) 

Behovet av information måste ges 
på ett sådant språk att patienterna 
förstår. Broschyrer är ett bra sätt att 
framföra information, men individu-
ell information bör också ges under 
vårdtiden. 

Information är viktigt och bör 
ges med ett språk som patienten 
förstår, både i broschyrer och 
individuellt anpassad information.  

Muntlig & skriftlig information Information 

 
 


