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Abstrakt      

Bakgrund: Hysterektomi är ett vanligt förekommande ingrepp som kan påverka kvinnans 

sexualitet. Sexualitet är en viktig del av varje människa och innefattar allt från könsroller till 

reproduktion. Då det kan upplevas som ett tabubelagt ämne inom hälso- och sjukvård behövs 

mer kunskap för att kunna ge en bättre omvårdnad. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors 

upplevelser av sexualitet efter hysterektomi, med tonvikt på kvinnor i fertil ålder. Metod: 

Litteraturöversikt med 16 vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl, PubMed och 

PsykINFO varav 13 kvantitativa, en kvalitativ och två med mixad design. Artiklarna 

sorterades och analyserades med inspiration från Friberg och ett övergripande tema med fem 

tillhörande subteman skapades. Resultat: Ungefär hälften av kvinnorna fick information i 

samband med hysterektomi om eventuell påverkan på sexualitet. Postoperativ upplevelse var 

högst individuell, dock var merparten tillfredställda med ingreppet och sexuell funktion 

förbättrades. Att i tillägg ta bort ovarier kunde dock påverka negativt. Psykologiska och 

sociala faktorer var viktiga komponenter till övergripande tillfredställelse. Diskussion: 

Bristfällig information tycks förstärka känslan av att ämnet sexualitet är relativt tabubelagt, 

därför borde sjuksköterskan sträva efter förändring. Då merparten verkade bli tillfredställda 

med hysterektomi är det ett ingrepp som bör föreslås som behandling till de kvinnor som lider 

av problem som påverkar sexuell hälsa. Slutsats: För alla behöver det inte vara en förlust att 

operera bort livmodern, tvärtom kan det upplevas befriande att slippa de kanske mångåriga 

problem som föranlett ingreppet. 

 

Nyckelord: Benign, fertilitet, omvårdnad, sjuksköterskans roll 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnors upplevelser av sexualitet efter hysterektomi 

– En litteraturöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 

Introduktion .........................................................................................................................1 

Bakgrund ..............................................................................................................................1 

Förekomst av hysterektomi .....................................................................................................1 

Hysterektomi – indikationer, operationsmetoder och efterförlopp ...........................................1 

Sexualitet ...............................................................................................................................2 

Fertilitet ..................................................................................................................................3 

Information och sjuksköterskans ansvar ..................................................................................3 

Problemformulering ...............................................................................................................4 

Syfte.......................................................................................................................................4 

Metod ....................................................................................................................................4 

Litteratursökning och urval .....................................................................................................4 

Värdering av vetenskaplig kvalitet ..........................................................................................6 

Analys ....................................................................................................................................6 

Etiska överväganden ...............................................................................................................6 

Resultat .................................................................................................................................7 

Att inte längre ha en livmoder .................................................................................................7 

Betydelse av information och kunskap i samband med hysterektomi...................................7 

Sexuell funktion – lust, orgasm och tillfredställelse.............................................................8 

Sexuell smärta .................................................................................................................. 10 

Psykologiska och sociala faktorer ..................................................................................... 10 

Bilden av sig själv som kvinna .......................................................................................... 12 

Diskussion ........................................................................................................................... 13 

Metoddiskussion................................................................................................................... 13 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 14 

Slutsats ................................................................................................................................ 17 

Referenser ........................................................................................................................... 18 

Bilagor 



 

 

1 

 

Introduktion 

Intresset för att undersöka om, och isåfall hur, sexualiteten påverkas hos fertila kvinnor som 

opererat bort sin livmoder växte fram genom att en av oss kom i kontakt med kvinnor som 

genomgått hysterektomi. Sexualitet generellt inom hälso- och sjukvård kan vara ett känsligt 

ämne, svårt att ta upp med patienter. Trots att sexualitet finns som sökord i omvårdnads-

dokumentation används det sällan.  

Bakgrund 

Förekomst av hysterektomi 

Enligt Socialstyrelsen [SoS] (2011) var det 1,6 per 1000 kvinnor (totalt 7495) som genomgick 

ingreppet hysterektomi på benign och malign indikation under 2011 i Sverige, av dessa var 

3112 i fertil ålder (15-49 år). Internationellt sett så har Sverige låg operationsfrekvens vilket 

kan bero på att det i andra länder förekommer fler indikationer för ingreppet (Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL] & SoS, 2012, s. 116). Detta kan jämföras med USA där det 

år 2004 utfördes 5,1 hysterektomier per 1000 kvinnor, varav cirka 90 procent berodde på 

benign orsak (Whiteman et al., 2008).  

Hysterektomi – indikationer, operationsmetoder och efterförlopp 

En hysterektomi innebär att uterus avlägsnas. Ingreppet används som behandling för ett flertal 

indikationer, dock försöker man i första hand behandla med icke invasiv metod innan 

hysterektomi blir aktuellt (Gupta, Holloway & Kubba, 2010, s. 352). 

 

Vanliga indikationer till hysterektomi är menorrhagia, dysmenorrhoea, kronisk abdominal 

smärta samt malignitet. Menorrhagia är abnormal menstruationsblödning som definieras av en 

blodförlust på över 80ml/menstruationscykel. Dysmenorrhoea uttrycker sig som smärta i 

bäckenet eller nedre delen av buken under menstruation, där smärtan kan stråla bak mot rygg, 

ljumskar och ibland ner efter låren. Kronisk abdominal smärta kan bero på bland annat 

endometrios som är ett vanligt tillstånd bland kvinnor där vävnad liknande 

endometrieslemhinnan i livmodern växer till på andra platser i buken, exempelvis på 

bukhinnan. Kronisk smärta kan även bero på att myom har uppkommit ur uterus muskulatur. 

Myom är benigna tumörer som kan finnas i uterus olika skikt men även uppstå extrauterint. 

Symtom på myom är blödningar, smärta och reproduktiv svårighet. En annan vanlig 

indikation till hysterektomi är malignitet såsom gynekologisk cancer (Gupta et al., 2010, s. 
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70, 78, 128, 136, 352). Enligt SKL (2008) står myom och menorrhagia för 85-90 procent av 

benigna indikationer till hysterektomi i Sverige. Jämförelsevis stod myom för 40 procent av 

antalet ingrepp i USA (Whiteman et al., 2008). Hysterektomier i Sverige har dock de senaste 

tio åren minskat och det kan bland annat förklaras av förbättrade möjligheter att 

läkemedelsbehandla menorrhagia, vilket minskat behovet av kirurgi (SKL & SoS, 2012, s. 

114-115). 

 

Olika metoder av hysterektomi: 

 Subtotal abdominal hysterektomi (SAH) /supracervikal abdominal hysterektomi 

(SCH) innebär att endast uterus avlägsnas genom buken.  

 Total abdominal hysterektomi (TAH) innebär att uterus och cervix avlägsnas genom 

buken. 

 Bilateral salpingooforektomi (BSO) innebär att ovarier och äggledare avlägsnas.  

 Vaginal hysterektomi (VH) innebär att uterus och cervix avlägsnas genom vaginan. 

(Gupta et al., 2010, s. 352-353). 

 

Efter att ha genomgått hysterektomi med BSO hamnar kvinnan i vad som kallas kirurgisk 

menopaus, vilket gör att många hormoner slutar att produceras i kroppen. Bland annat sjunker 

nivåerna av östrogen och testosteron, men även andra hormoner som påverkar sexualitet och 

sexlust (Meston & Bradford, 2004). Detta kan i sin tur ha en negativ inverkan på kvinnans 

mentala och fysiska hälsa (Gupta et al., 2010, s. 224). I en studie gjord av Whiteman et al. 

(2008), där förekomst av hysterektomi i USA undersöktes, tog nästan 80 procent av kvinnorna 

i ålder 50-54 bort ovarier i tillägg till hysterektomi jämfört med 37 procent för kvinnor mellan 

15-44år. 

Sexualitet 

Hälso- och sjukvårdspersonal skall ha ett hälsofrämjande arbetssätt och fokusera på viktiga 

beståndsdelar som upprätthåller hälsa. En betydande beståndsdel för den allmänna hälsan är 

ett tillfredställande sexualliv (Statens Folkhälsoinstitut [FHI], 2012, s. 8). Att ha sexuell hälsa 

innebär mer än enbart frånvaro av sjukdom, dysfunktion och krämpor; det är ett tillstånd av 

fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i relation till sexualitet (WHO, 2006, 

s. 5).  
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Sexualitet kan ses som en central aspekt av att vara människa och omfattar allt från 

könsidentitet och könsroller till erotik och reproduktion. Den påverkas av ett samspel mellan 

biologiska, psykologiska, ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, juridiska, historiska, 

religiösa och spirituella faktorer (WHO, 2006, s. 5). 

 

Sexualiteten är en integrerad del av personligheten hos varje människa, en aspekt 

av att vara mänsklig. Sexualitet finns i energin som driver oss att söka kärlek, 

kontakt, värme och närhet och uttrycks i vad vi känner, hur vi rör oss, hur vi rör 

vid andra och själva tar emot beröring (smekningar). Sexualiteten påverkar våra 

tankar, känslor, handlingar och gensvar, och genom detta vår fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella hälsa (FHI, 2012, s. 7). 

 

Ett annat sätt att definiera sexualitet är genom de sex R:en relation, respekt, relaxation, 

rekreation, rehabilitering och reproduktion. Även dessa sex R visar att det inte nödvändigtvis 

behöver handla enbart om det fysiska sexuella (Gamnes, 2005, s. 40-41).  

Fertilitet  

Kvinnlig fertilitet är en del av kvinnans identitet och kan ses som en paradox och ett maktspel 

mellan det biologiska och psykosexuella jaget, där både kultur och samhälle påverkar sexuella 

beslut (Rodriguez, 2013).  De främsta biologiska faktorerna är fruktsamhet och förmåga till 

att bli gravid och föda barn. Fertiliteten startar med puberteten, ungefär vid 13 års ålder, och 

upphör då kvinnan går in i menopaus vid 40-50 års ålder (Medikon, 2008, s. 31). Enligt 

Gamnes (2005, s. 59) kan den yngre fertila kvinnan påverkas mer av en hysterektomi jämfört 

med den äldre kvinnan som inte längre önskar fler barn. 

Information och sjuksköterskans ansvar 

Enligt en litteraturstudie genomförd av Katz (2005) fokuseras information till patienter främst 

på pre- och postoperativa rutiner vid hysterektomi. Trots att livmodern är förknippad med att 

vara ett sexuellt organ ges sparsamt med information gällande sexuella konsekvenser som 

eventuellt kan uppstå. Kvinnor har ofta frågor och funderingar om sexuell funktion efter 

ingreppet, som de inte vet hur de ska formulera eller tvekar över att ta upp. Sjuksköterskan 

borde därför föra detta på tal. Gamnes (2005, s. 59, 67) beskriver att många som upplever 

sexuella problem försöker lösa dessa på egen hand, dels för att de inte blir erbjudna hjälp och 

dels för att de inte vågar fråga om hjälp. Att som sjuksköterska vara trygg i sin sexualitet 

betonas som viktigt för att kunna vara en god vägledare åt dem med sexuella problem. Som 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och SoS (2005, s. 10-11) framhåller ligger en del 
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utav sjuksköterskans ansvar i att utifrån behov och önskemål föra patientens talan, 

uppmärksamma dem som inte uttrycker ett informationsbehov och kommunicera på ett 

respektfullt och lyhört sätt med både patienter och närstående. 

Problemformulering 

Hysterektomi är bland den vanligaste anledningen till kvinnlig gynekologisk operation. Att 

förlora sin livmoder kan leda till påverkan av, och konsekvenser för, kvinnans sexualitet. Då 

sjuksköterskor av obekvämhet eller okunskap kring sexualitet tvekar att ta upp detta ämne, 

kan förhoppningsvis ökad kunskap genom patienters egna beskrivningar av upplevelser hjälpa 

sjuksköterskan till att ge en bättre vård av hela kvinnan.  

Syfte  

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av sexualitet efter hysterektomi
1
, med tonvikt på 

kvinnor i fertil ålder.  

Metod 

En litteraturöversikt innebär en strukturerad sammanställning av studier i syfte att skapa en 

resultatöversikt inom valt forskningsområde (Friberg, 2012, s.134).  

Litteratursökning och urval 

Insamling av data och vilken typ av litteratur som ska användas bestäms av studiens syfte och 

problemformulering (Friberg, 2012, s. 44).  Sökningar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl 

och Psykinfo. Sökningar gjordes även i databaserna SveMed+ och SwePub men dessa 

sökningar resulterade inte i någon artikel. Sökord som användes var “hysterectomy”, 

“sexuality”, “quality of life”, “sexual dysfunction female”, “perception”, “fertility 

enhancement”, “life experiences” och “personal satisfaction”. Samtliga sökord är vedertagna 

Headings/MeSH/Tesaurus och dessa användes i olika kombinationer (se tabell 1). 

Begränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska, 

vara publicerade de senaste 10 åren och vara vetenskapliga. Inledningsvis fanns även 

åldersbegränsning 19-44 år med men den valdes sedan bort i den slutgiltiga sökningen då 

artiklarna visade sig innehålla andra åldrar trots avgränsning. Inklusionskriterier blev att 

artiklarna skulle vara originalartiklar som handlade om fertila kvinnor med benign indikation 

                                                

1 Hysterektomi med benign indikation. 
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till hysterektomi. De skulle även föra ett etiskt resonemang och ha ett godkännande från en 

forskningsetisk kommitté. Exklusionskriterier blev artiklar som handlade om uttalad psykisk 

ohälsa, malignitet, enbart icke fertila kvinnor och enbart anhörigperspektiv. Urvalsprocessen 

bestod av tre steg varav det första exkluderade på lästa titlar, det andra efter lästa abstrakt och 

det tredje på lästa och granskade artiklar. Dubbletter exkluderades allt eftersom.  

 

Tabell 1. Sökmatris 

Databas/ 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 

 

Artikelförfattare 

Cinahl 

2013-02-17 

 

(MH 

"Hysterectomy

") AND (MH 

"Sexuality") 

Published Date from: 

20020101-20131231; Peer 

Reviewed; Language: 

English, Swedish;  

38  

 
*19 

**12 

***7 

 

- Augustus (2002) 

- Goetsch (2005) 

- Kuppermann et al. 

(2004) 

- McPherson et al. (2005) 

- Roovers et al. (2003) 

- Topatan & Yildiz 

(2012) 

- Teplin et al. (2007) 

Cinahl 

2013-02-17 
 

(MH 

"Hysterectomy
") AND (MH 

"Quality of 

Life") 

Published Date from: 

20020101–20131231; 
Peer Reviewed; 

Language: English, 

Swedish;  

87 

 
*74 

**9 

***2 

****2   

- Kuppermann et 

al.(2005) 
- Thakar et al. (2008) 

 

Cinahl 

2013-02-17 

 

(MH 

"Hysterectomy

") AND (MH 

"Sexual 

Dysfunction, 

Female") 

Published Date from: 

20020101-20131231; Peer 

Reviewed; Language: 

English, Swedish;  

22 *15 

**4 

***1 

****2  

– Halmesmäki et al. 

(2007) 

 

 

PsykINFO 

2013-02-20 

”Hysterectomy

” AND 

”Sexuality” 

English, Swedish, Peer 

Reviewed, 2002-2013 

8 *5  

** 2 

***1 

- Schaffir et al. (2010) 

 

PsykINFO 

2013-02-20 

”Hysterectomy

” AND 
“Fertility 

Enhancement” 

English, Swedish, Peer 

Reviewed, 2002-2013 

1 *0 

**0 

***1 

- Leppert et al. (2007) 

PsykINFO 

2013-02-20 

”Hysterectomy

” AND ”Life 

experiences”  

English, Swedish, Peer 

Reviewed, 2002-2013 

3 *1 

**1 

***1 

- Bradford & Meston 

(2007) 

PubMed 

2013-02-20 

”Hysterectomy

” [Mesh] AND 

”Sexuality 

[Mesh] 

English, Swedish, 

publication dates 10 years 

27 * 20 

**6 

***1 

– Zobbe et al. (2004) 

 

PubMed 

2013-02-20 

“Hysterectomy

” [Mesh] AND 

“Perception” 

[Mesh]  

English, Swedish, 

publication dates 10 years 

32 *26 

**4 

***1 

****1 

– Gorlero et al. (2008) 

 

PubMed 

2013-02-20 

"Hysterectomy

"[Mesh] AND 

Personal 
Satisfaction"[

Mesh])  

English, Swedish, 

publication dates 10 years 

12 *8 

**2 

***1 

****1 

– Peterson et al. 

(2010) 

*Antal exkluderade efter lästa titlar **antal exkluderade efter lästa abstrakt *** antal utvalda efter läsning och 

granskning med vald granskningsmall ****Exkluderade dubbletter 
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Värdering av vetenskaplig kvalitet 

Granskningsmall av Carlsson och Eiman (2003) för kvalitativa och kvantitativa studier 

användes för att hitta artiklar som höll den kvalitet som önskades (se Bilaga 1 & 2). ”Patienter 

med lungcancerdiagnos” i mallen byttes ut till ”Patienter som genomgått hysterektomi”. För 

låg kvalitet (grad III) vid granskning gjorde att artikeln förkastades. Arbetet startade med att 

båda två, var och en för sig, läste igenom ett antal artiklar och fyllde i vald granskningsmall 

till respektive artikel. Dessa mallar jämfördes sedan för att säkerställa att granskat resultat 

blev likvärdigt. Av 40 granskade artiklar förkastades 24 som ansåg ha för låg vetenskaplig 

kvalitet eller som inte motsvarade syftet. Slutligen inkluderades 16 vetenskapliga artiklar 

inkluderade varav 13 kvantitativa, en kvalitativ och två med mixad design. 

Analys 

Artiklarna sorterades och analyserades med inspiration från Friberg (2012, s. 140-142). Först 

lästes samtliga utvalda artiklar igenom flera gånger för att få en helhetsbild av respektive 

studie och dess kontext. Innehåll i resultatdelarna som svarade mot syftet ströks under med 

märkpenna. Detta resulterade i en djupare förståelse av varje artikels innehåll. Därefter 

gjordes en sammanställning av alla artiklar (se bilaga 3). Med sammanställningen som stöd 

lästes artiklarnas resultat igen och kodord motsvarande olika färger skrevs ner i marginalen. 

De fyra kodorden var: ”information” ”sexualitet efter operation” ”fertilitet/kvinnlighet” och 

”livskvalitet” där samtliga motsvarade aspekter av faktorer som påverkar kvinnans sexualitet. 

Kodord och respektive artikels resultat som svarade mot just det kodordet skrevs ned på 

blanka papper. Ur detta material identifierades likheter och skillnader och olika teman växte 

fram. Det övergripande temat blev rubriken ”Att inte längre ha en livmoder” med fem 

tillhörande subteman som underrubriker; ”Betydelse av information och kunskap i samband 

med hysterektomi”, ”Sexuell funktion - lust, orgasm och tillfredställelse”, ”Sexuell smärta”, 

”Psykologiska och mentala faktorer” och ”Bilden av sig själv som kvinna”. 

Etiska överväganden 

Artiklar som valdes till studien skulle föra ett etiskt resonemang och vara godkända av en 

forskningsetisk kommitté. Deltagarna skulle ha lämnat informerat samtycke och vara 

medvetna om att de när som helst under studiens gång kunde välja att inte längre vara med. 

Om inte dessa etiska överväganden redovisades i studien så undersöktes tidskriftens etiska 

krav för publicering. Ett objektivt synsätt eftersträvades för att minimera att personliga 

värderingar och förförståelse påverkat resultatet. Översättning av artiklarna från engelska till 
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svenska gjordes noggrant för att undvika syftningsfel. Citat angavs ordagrant och i sitt rätta 

sammanhang. 

Resultat 

Syftet att belysa kvinnors upplevelser av sexualitet efter hysterektomi
1
, med tonvikt på 

kvinnor i fertil ålder, presenteras i det övergripande temat med rubriken ”att inte längre ha en 

livmoder” med tillhörande underrubriker i form av subteman. 

Att inte längre ha en livmoder 

Betydelse av information och kunskap i samband med hysterektomi 

Fler än hälften uppgav preoperativt att de haft kunskap om att både positiva och negativa 

konsekvenser kunde uppstå postoperativt, bland annat hormonobalans (Bradford & Meston, 

2007; Goetsch, 2005). Ungefär lika stor andel trodde att de efter operation skulle vilja ha sex 

oftare och att det skulle bli ökad njutning medan cirka en tredjedel inte trodde att det skulle bli 

någon skillnad (Goetsch, 2005). Av de kvinnor som haft privatläkare uppgav cirka hälften att 

läkarna preoperativt tagit upp eventuell påverkan på sexuell funktion, jämfört med dem som 

hade läkare inom allmän hälso- och sjukvård där ämnet bara togs upp i en femtedel av fallen 

(Schaffir, Fleming & Wadell, 2010).   

 

“I do not see any logical reason why it should have any effect (on sex)”  “My 

relationship is solid, my health is good – I foresee no problems.” “Intercourse 

has never been of major significance.” ”Sex will be much more appealing with no 

bleeding or pain.” (Goetsch, 2005). 

 

Cirka en tredjedel av kvinnorna som kompletterade med hormoner efter att ha genomgått 

hysterektomi med BSO, upplevde att de fått bristfällig information preoperativt från hälso- 

och sjukvården gällande de negativa konsekvenser som hormonerna kunde ge. De uttryckte 

att läkemedelsjustering av östrogen var oväntat utmanande, påverkade den känslomässiga 

balansen, gav en känsla av ett snabbare åldrande och förändrade den egna kroppsbilden 

(Goetsch, 2005).  Kunskap preoperativt kunde relateras till högre tillfredställelse 

postoperativt, trots att kunskapen innefattade negativa konsekvenser (Bradford & Meston, 

2007). 

 

                                                

1 Hysterektomi med benign indikation. 
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Sexuell funktion – lust, orgasm och tillfredställelse 

Oavsett indikation till hysterektomi uppgavs ingen förbättring och ingen skillnad ett år 

postoperativt mellan dem som hade kvar cervix eller inte. Parametrar som undersöktes gällde 

sexuell lust, samlagsfrekvens, tillfredställelse med sexliv och orgasmens frekvens, kvalitet 

och lokalisation (Zobbe et al., 2004). Sju till elva år postoperativt sågs likvärdiga negativa 

resultat i sexuell funktion gällande samlagsfrekvens, sexlust, lätthet att få orgasm och kvalitet 

på sexuell relation till partnern (Thakar, Ayers, Srivastava & Manyonda, 2008). Bland 

kvinnor som genomgått hysterektomi, med indikation abnormal menstruell blödning, 

besvärades kvinnorna postoperativt av sexuella problem såsom minskning av lust, svårighet 

att bli sexuellt upphetsad och vaginal torrhet (McPherson et al., 2005).  

 

De kvinnor som opererade bort båda ovarierna skattade lägre sexuell funktion postoperativt 

och uppgav mer frekvent upplevelse av sexuella problem jämfört med de som kunde behålla 

en eller båda ovarierna (Bradford & Meston, 2007). Sexlust, lätthet att få orgasm och vaginal 

torrhet försämrades ytterligare för de kvinnor som i tillägg till hysterektomi tagit bort båda 

ovarierna (Thakar et al., 2008; McPherson et al., 2005). Dock påvisade andra studier inte 

någon skillnad i sexuell funktion postoperativt mellan dem som tagit bort sina ovarier eller 

valt att behålla dem (Teplin et al., 2007; Peterson, Rothenberg, Bilbrey & Heimans, 2010), 

eller bland dem som kompletterade med hormoner gällande sexuell funktion (Goetsch, 2005). 

En annan studie fann å andra sidan att kvinnor som kompletterade med hormoner verkade få 

en förbättring gällande faktorer som lust, upphetsning, lubrikation, orgasm, tillfredställelse 

och smärta jämfört med dem som inte kompletterade med hormoner (Bradford & Meston, 

2007).  

 

En tredjedel av kvinnorna upplevde en försämring av sexuell funktion postoperativt, och 

dessa hade överrepresentativt indikationen endometrios. Orgasm uppgavs som det största 

problemet, då den blivit mindre tillfredställande och svårare att få. En ytterligare studie i 

samma artikel gjordes med de kvinnor som rapporterat sexuell dysfunktion efter hysterektomi 

och även där uppgav kvinnor svårigheter att få orgasm (Peterson et al., 2010). Orgasmens 

lokalisation förändrades postoperativt för en mindre andel och detta relaterades till minskad 

lätthet att bli sexuellt upphetsad och till minskad styrka i orgasmen. Av dem som 

postoperativt upplevde försämring i sexuell funktion tyckte trots allt cirka en femtedel att det 

var ett pris värt att betala för att slippa de preoperativa problemen (Goetsch, 2005).  
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Den generella ökningen av sexuell tillfredställelse som rapporterades sex månader 

postoperativt skilde sig inte mellan dem som genomgått vaginal hysterektomi, subtotal- eller 

total abdominal hysterektomi (Roovers, van der Bom, van der Vaart & Heintz, 2003). Ett år 

postoperativt uttryckte kvinnorna fortfarande en generell ökning av sexuell tillfredställelse 

oavsett om de genomgått subtotal eller total (Gorlero et al., 2008). De som hade genomgått 

ospecificerad hysterektomi med indikation abnormal menstruell blödning upplevde även de 

en ökad sexuell tillfredställelse och sexuell funktion sex månader, ett år och upp till fem år 

postoperativt (Halmesmäki et al., 2007). Hos de kvinnor som preoperativt rapporterat att de 

haft sexuella problem uppgavs postoperativt en minskning av sådana problem för hälften i 

respektive grupp; VH, SAH eller TAH. Dock uppkom nya sexuella problem hos ca en 

femtedel i varje grupp (Roovers et al., 2003). 

 

I en undersökning om vaginal hysterektomi skilde sig från abdominal gällande påverkan på 

sexuell funktion visade det sig att den första förbättrade eller försämrade funktionen minst 

(Peterson et al., 2010), en annan studie fann dock inte någon sådan signifikant skillnad mellan 

dessa två metoder (Goetsch, 2005). De kvinnor som kunde behålla cervix uppgav en tidigare 

postoperativ minskning av sina sexuella problem jämfört med de som inte hade kvar cervix. 

Ett år postoperativt fanns dock ingen skillnad grupperna emellan (Kuppermann et al., 2005). 

Orgasmförekomst och orgasmkvalitet visade sig bli mer tillfredställande sex månader 

postoperativt för kvinnor som genomgått SAH jämfört med de som genomgått TAH, men 

efter två år fanns inte heller här någon skillnad grupperna emellan. Njutningen vid samlag 

verkade dock vara något större för de som genomgått SAH (Gorlero et al., 2008).  

 

Av samtliga som genomgått hysterektomi var det ett mindre antal som uttryckte tveksamhet 

över om de borde ha genomgått ingreppet. Med tiden utryckte hälften av dessa dock en ökad 

sexuell tillfredställelse medan hälften fortsatte att utrycka tveksamhet. Att dessutom inte 

längre ha kvar ovarier var signifikant relaterat till ytterligare ambivalens till ingreppet 

(Goetsch, 2005). Kvinnor som preoperativt upplevt stor rädsla för negativa sexuella 

konsekvenser uttryckte lättnad över att sexuell funktion postoperativt visade sig bli förbättrad, 

eller oförändrad (Augustus, 2002). Överlag ökade sexlusten för dem som genomgått 

hysterektomi (Kuppermann et al., 2004) och i ett längre perspektiv (i genomsnitt 10 år efter 

ingreppet) upplevde över hälften av kvinnorna förbättrad sexuell funktion (Peterson et al., 

2010).  ”I`ve become more sexualy active and my orgasms are multiple and intense” 
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(Goetsch, 2005, s. 1926). Merparten av alla kvinnor uttryckte att de var nöjda med det 

övergripande resultatet av hysterektomin. Även bland dem som postoperativt upplevt någon 

sexuell dysfunktion uttryckte merparten att de var nöjda med resultatet (Peterson et al., 2010).  

 

Sexuell smärta 

I motsats till hypotesen att sexuella problem skulle minska med tiden efter hysterektomi, för 

kvinnor med smärtproblematik, så framkom tvärtom att sexuell smärta ökade (Peterson et al., 

2010). Några kvinnor uttryckte förlusten av sexuell upplevelse som svår och smärtfylld och 

ett mindre antal kvinnor angav att de fått en ny typ av smärta postoperativt (Goetsch, 2005).   

 

I have [sexual] thoughts in my head, but I think of the pain, and I get turned off. 

42-year-old; TAH without BSO (Peterson et al., 2010, s. 523). 

 

I didn`t care if I never had sex again. It wasn`t pain because the pain was gone. I 

just had no feelings at all. I didn`t find sex aversive; I just didn`t care. 46-year-

old; TAH with BSO (Peterson et al., 2010, s. 523). 

 

Sexuell tillfredställelse var preoperativt påverkad av smärta för fler än hälften men upplevdes 

postoperativt hos ca tio procent kvinnorna i studien (Goetsch, 2005). Även andra studier 

visade på märkbar minskning av sexuell smärta både hos kvinnor som genomgått 

hysterektomi och kvinnor som enbart fått medicinsk behandling (Kuppermann et al., 2004; 

Thakar et al., 2008; & Zobbe et al., 2004). Mellan dem som tagit bort cervix eller ej, skattade 

dock de som behållit cervix generellt bäst förbättring gällande minskning av sexuell smärta 

(Thakar et al., 2008). 

 

Många kvinnor upplevde postoperativt en känsla av frihet då de nu inte längre behövde 

drabbas av olyckor och pinsamheter som kunde följa med blödningar och sexuell smärta som 

de led av preoperativt. Frihet från smärta och obehag ledde däremot för många till större 

sexlust (Augustus, 2002). Då smärtsamma livmodersammandragningar försvunnit 

postoperativt upplevde kvinnor större njutning av orgasmen (Goetsch, 2005). ”Intercourse 

was painful and now is great” (Goetsch, 2005, s. 1926). 

 

Psykologiska och sociala faktorer 

Känslor som skuld och frustration, preoperativt, blev en ond cirkel som försämrade kvinnors 

intima relation som i sin tur postoperativt förvärrade redan existerande sexuella problem 
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(Peterson et al., 2010). Att ta bort livmodern upplevdes av många som en känslomässig börda 

relaterat till rädsla och skam över att behöva genomgå ingreppet. På grund av denna rädsla 

och skam valde flera att inte berätta för sina anhöriga vilket slags ingrepp de skulle genomgå 

(Augustus, 2002). 

 

He [mate] knew that I was having surgery but they didn`t know exactly what kind 

of surgery… I just didn`t tell him everything. I arranged to have my surgery over 

here [because] I was afraid of people knowing… I still am. (Augustus, 2002, s. 

299). 

 

Faktorer som signifikant påverkade hur tillfredställande sexlivet blev postoperativt var bland 

annat hur nöjda kvinnorna preoperativt var med sitt sexliv, hur relationen till partnern såg ut, 

hur det fysiska välmåendet var och om eventuell hormonbehandling användes (Zobbe et al., 

2004). En bättre kvalitet på förhållandet preoperativt hade ett samband till bättre upplevd 

sexuell funktion, likaså var positiv kroppslig självkänsla och mental hälsa associerat med 

större förbättringar (Peterson et al., 2010). 

 

I feel that we had problems prior to the hysterectomy (…) When you are in pain, 

you aren`t interested in doing anything… Maybe our relationship would be better 

if our sexlife was better. 47-year-old women; TAH with BSO (Peterson et al., 

2010, s. 524). 

 

Kvinnor som genomgått hysterektomi upplevde redan fyra veckor postoperativt förbättring 

gällande fysisk och mental hälsa såsom oro, sömnproblem och tillfredställelse med 

övergripande hälsa. Detta jämfört med de kvinnor som enbart genomgått hormonbehandling 

som alternativ till hysterektomi, som inte upplevde någon sådan förbättring (Kuppermann et 

al., 2004). Det spelade inte någon roll om kvinnor postoperativt hade kvar cervix eller inte, då 

det även här fanns en tidigt ihållande positiv förbättring gällande den mentala hälsan hos 

båda. Fysisk hälsa hade däremot markant försämrats under den första tiden postoperativt i 

båda grupper men efter sex månader var den klart förbättrad för båda (Kuppermann et al., 

2005). 

 

Av dem som enbart genomgått hormonbehandling som alternativ till hysterektomi, var det 

ungefär hälften som i slutet på studiens andra år valt att genomgå ingreppet. De uppvisade 

markant förbättrad mental hälsa och tillfredställelse med övergripande hälsa i jämförelse med 

de kvinnor som valde att inte genomgå hysterektomi (Kuppermann et al., 2004). Ett till flera 
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år postoperativt sågs fortsatt stabilitet i både mental och fysisk hälsorelaterad livskvalitet 

(Gorlero et al., 2008; Thakar et al., 2008). De som behållit cervix utryckte dock allra bäst 

förbättring (Gorlero et al., 2008). För de som genomgått hysterektomi och i tillägg tagit bort 

ovarier sågs först en mindre förbättring i mental hälsa jämfört med de som enbart genomgått 

hysterektomi men efter två år fanns inte några skillnader kvar (Teplin et al., 2007). 

Övergripande uttryckte kvinnor som genomgått hysterektomi att de postoperativt fått mer 

energi och vitalitet (Thakar et al., 2008). 

 

“Even happier than I expected; I feel set free” ”I`m happier physically that I 

could ever imagine that I would be!” (Goetsch, 2005, s. 1926). 

 

 

Bilden av sig själv som kvinna 

De som hamnat i kirurgisk menopaus efter hysterektomi definierade oftare menopaus som 

”slutet av fertilitet”, ”förlust av femininitet” och ”slutet på sexualitet” jämfört med de som 

gått in i menopaus på naturlig väg och främst såg det som en naturlig process och del av 

åldrandet (Topatan & Yildiz, 2012). Flera kvinnor uttryckte postoperativt en rädsla över att 

inte upplevas som ”hel” kvinna, att inte vara attraktiv och att inte kunna tillfredsställa sin 

partner (Augustus, 2002; Schaffir et al., 2010). Samtidigt fanns även en känsla av befrielse 

över att inte kunna bli gravid av misstag (Augustus, 2002).   

 

Kvinnors förbättrade sexuella situation kunde ge en stärkt självbild (Augustus 2002; Gorlero 

et al., 2008), dock sågs störst förbättring hos dem som behållit cervix (Gorlero et al., 2008). 

Dem som i tillägg till hysterektomi tagit bort båda ovarierna upplevde till en början en sämre 

självbild men två år postoperativt hade dem en likvärdig självbild som dem som enbart 

genomgått hysterektomi (Teplin et al., 2007). 

 

My sexual problems contributed to our separating. I had guilty feelings about not 

being the kind of [sexual] partner I needed to be. 46-year-old women; VH without 

BSO (Peterson et al., 2010, s. 524). 

 

I did not expect my feelings of `completeness´ or ´wholeness´ or concept of 

´purpose´ to be affected… “ “My youth was taken away” (Goetsch, 2005, s. 

1926). 

 

En tiondel av kvinnorna uttryckte en önskan om att få ett eller fler barn innan de skulle 

genomgå hysterektomi. Dessa kvinnor väntade i större utsträckning längre innan de 
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konsulterade läkare för sina problem och de hade mestadels indikationen endometrios 

(Leppert, Legro & Kjerulff, 2007). Postoperativt visade det sig sedan att det var fler kvinnor, 

än preoperativt, som upplevde oväntad sorg över förlusten att inte kunna få fler barn 

(Goetsch, 2005). De kvinnor som uppgav att de eventuellt hade velat ha fler barn innan de 

genomgick hysterektomi hade överlag en sämre psykisk hälsa preoperativt. De hade i större 

utsträckning haft kontakt med en terapeut för sina psykologiska eller känslomässiga 

funderingar jämfört med de kvinnor som inte önskade fler barn. Postoperativt hade dessa 

kvinnor uppnått en förbättring gällande mental hälsa men den var i jämförelse med de som 

inte önskade fler barn något sämre (Leppert et al., 2007).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Tidigt under arbetets gång upptäcktes att det fanns begränsat med kvalitativa artiklar, vilket 

var överraskande då fler kvalitativa än kvantitativa förväntades. Detta gjorde att den 

beskrivande upplevelsen av kvinnors sexualitet inte kunde fångas i den utsträckning som var 

tänkt, utan resultatet är främst baserat på kvantitativ data utifrån skattningsskalor, enkäter 

eller liknande.  I ett försök att kompensera detta strävades efter att presentera det kvantitativa 

materialet på ett mer beskrivande sätt. Analysarbetet och då främst att få fram teman blev mer 

utmanande än förväntat. De sökord som användes gav dock en bred variation av material och 

citat har fått förstärka kvinnors upplevelser. Fler sökord än de redovisade användes, men 

dessa gav inte några artiklar som svarade mot syftet. Möjligen hade fler artiklar kunnat hittas 

med hjälp av andra sökord och andra kombinationer. 

 

Exklusionskriterierna uttalad psykisk ohälsa och malignitet valdes på grund av att dessa kan 

påverka kvinnors livssituation och sexualitet på så många andra sätt. Inledningsvis var 

målgruppen fertila kvinnor men under artikelsökningens gång visades det sig att det var svårt 

att urskilja de fertila från icke fertila samt att yngre kvinnors orsak till hysterektomi främst såg 

ut att bero på malignitet. Detta gjorde att åldersbegränsning inte var relevant och sökningarna 

gjordes därför om, vilket resulterade i ytterligare tre resultatartiklar. Det nya syftet blev att 

belysa sexualitet hos alla kvinnor i alla åldrar, men med tonvikt på de fertila som genomgått 

hysterektomi med benign indikation.  
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Ett mindre antal av resultatartiklarna användes ett fåtal gånger men trots detta ansågs de ha ett 

betydande och unikt innehåll.  En styrka med arbetet var att fem olika databaser användes vid 

litteratursökning vilket gjorde att ett stort område täcktes in. Valet att använda begränsning 

”publicerad inom de senaste tio åren” hade kanske inte behövts då upplevelser inte 

nödvändigtvis förändras med tiden men å andra sidan går utvecklingen framåt gällande 

behandlingsmetoder så därför kändes denna begränsning relevant för att kunna spegla dagens 

upplevelser i hälso- och sjukvård.  Att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska 

bestämdes av att dessa två är de enda språk vi behärskar. Den vetenskapliga granskningen 

som gjordes var en subjektiv bedömning vilket måste tas hänsyn till. 

 

Det hade varit intressant att hitta svenska studier, men att samtliga studier var gjorda i andra 

länder kan samtidig ses som en styrka i dagens mångkulturella Sverige. Detta betyder förstås 

inte att det går att generalisera på något sätt utan varje kvinna är unik.  

Resultatdiskussion 

Resultatet talar för att de flesta kvinnor överlag är nöjda med att ha genomgått hysterektomi. 

De problem som ledde till ingreppet försvann eller minskade för majoriteten vilket verkade 

öka förutsättningarna för en mer tillfredställande postoperativ sexualitet. I genomsnitt, hos 

svenska landsting, uppgav 92 procent av 2369 tillfrågade kvinnliga patienter att de var nöjda 

eller mycket nöjda med sina operationsresultat (SKL & SoS, 2012, s. 119). Att så många 

kvinnor blev nöjda efteråt var förvånande då ett förväntat resultat var att merparten skulle få 

en försämrad sexualitet efter ingreppet relaterat till tanken att livmodern kan ses som ett 

sexuellt organ. Det var även överraskande att det är ett så vanligt förekommande ingrepp både 

i Sverige och i andra länder.  

 

Under ”betydelse av information och kunskap i samband med hysterektomi” framkom det 

uppenbarliga brister i preoperativ information gällande ingreppets eventuella påverkan på 

sexuell funktion.  I en äldre studie gjord av Williams och Clark (2000), där kvinnor önskade 

att männen skulle ha mer kunskap om kvinnlig hälsa och hysterektomi, framkom det 

samtidigt att kvinnorna själva hade begränsad kunskap. Kvinnorna kunde diskutera sina 

symtom men var osäkra på bland annat olika metoders för- och nackdelar, ovariers betydelse, 

alternativ till operation, indikationer för komplettering med hormoner och praktiska aspekter 

som hur fort de skulle återkomma till sitt vanliga liv. Resultatet visade att välinformerade 

patienter med god kunskap om behandling och eventuella konsekvenser och komplikationer 
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hade en ökad postoperativ tillfredställelse vilket kanske kan förklaras av en ökad känsla av 

kontroll i patienters situation. När patienter blir mer aktiva kan det tänkas att en bättre 

psykologisk förberedelse skapas för de eventuella förändringar som kommer postoperativt. 

Begreppet empowerment, genom att gå från maktlöshet till att ta kontroll över sitt eget liv, är 

en viktig del i varje människas utveckling och en del av det övergripande hälsofrämjandet 

(WHO, 2010, s. 1). 

 

Det var inte helt överraskande att ämnet sexualitet berördes mer frekvent hos dem med privat 

läkare då privat vård i större utsträckning verkar ha bättre resurser i vårt samhälle. Men att 

frågor rörande sexualitet som bäst bara togs upp i hälften av fallen signalerar ändå en brist 

oavsett vårdform. I svensk hälso- och sjukvård har sjuksköterskor en mer framträdande roll 

när det gäller samtal med patienter, jämfört med resultatet där bara läkare nämns, och genom 

att mer rutinmässigt föra sexualitet på tal borde det kunna bli en självklar pre- och 

postoperativ komponent för sjuksköterskor.  

 

”Sexuell funktion – lust, orgasm och tillfredställelse” antyder att val av metod inte ser ut att 

ha någon större betydelse för påverkan på sexualitet. Det finns en antydan till att de som har 

kvar cervix, genom SAH, på kortare tid fått positiva resultat än de som genomgått TAH där 

både uterus och cervix avlägsnats, men efter något år verkar det generellt inte vara någon 

större skillnad mellan dessa grupper. Endast en av tre studier som berörde vaginal 

hysterektomi fann att denna metod gav kvinnor något förbättrad eller minst försämrad sexuell 

funktion postoperativt jämfört med abdominal metod. Enligt SKL och SoS (2012, s. 116) 

används i Sverige idag framförallt vaginal metod men även titthålskirurgi då det visat sig att 

genom att undvika abdominal metod så blir vårdtiden kortare med snabbare återkomst till 

normal aktivitetsnivå och minskat behov av smärtstillande läkemedel. Det är intressant att 

sexualitet inte enbart ser ut att sitta i specifika fysiologiska delar, utan i större grad verkar 

påverkas av psykologiska och sociala aspekter. Trots att valet av operationsmetod inte tycks 

påverka sexualitet märkbart olika, hade det varit intressant att se ytterligare jämförelser 

mellan tillvägagångssätten abdominal, vaginal och laparoskopisk metod. Som sjuksköterska 

är kunskap om olika för- och nackdelar viktig för att få ökad förståelse om det som patienter 

går igenom. Då merparten ändå verkade bli tillfredställda med resultatet är det samman-

fattningsvis ett ingrepp som bör uppmuntras till de kvinnor som lider av problem som 

påverkar den sexuella hälsan. 
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Dem som i tillägg till hysterektomi tagit bort ovarier ser ut att i högre grad få sexuella 

problem postoperativt relaterat till förlust av viktiga hormoner. Att då komplettera med 

hormoner verkar höja sexuell funktion något om än inte till en lika tillfredställande nivå som 

för dem som haft möjlighet att behålla sina ovarier från början.  

 

I resultatet ”sexuell smärta” uttryckte majoriteten av kvinnorna minskad sexuell smärta efter 

att ha genomgått hysterektomi. För vissa kunde dock en ny smärta uppkomma. Det kan anas 

att preoperativa sexuell smärta inte enbart är en negativ fysisk komponent utan att den även 

påverkat kvinnorna mentalt och socialt, vilket kanske gjort att de känt sig hämmade i sin 

sexualitet. Fast de postoperativt inte längre har smärta kanske gamla negativa upplevda 

känslor, relaterat till sexuell aktivitet, satt spår i kvinnors lust. Att bli fri från långvarig smärta 

och kunna välkomna det nya smärtfria sexlivet, är ett ämne som är viktigt att beröra och där 

kan sjuksköterskor inta en viktig stödjande roll.  

 

I resultatet under ”psykologiska och sociala faktorer” var det bland annat hur relationen till 

partnern såg ut, mental hälsa och hur tillfredställande sexlivet varit preoperativt som visade 

sig inverka på postoperativ tillfredställelse. Hysterektomi i sig kunde inte ensam ge en 

förbättrad sexuell funktion. Detta understyrker betydelsen av att se helheten i varje människa 

och att som sjuksköterska beröra fler aspekter än det som kanske verkar mest uppenbart. 

Många kvinnor uttryckte att de kände känslor som skam, frustration och skuld över att behöva 

genomgå ingreppet. Detta förstärker känslan av att ämnet sexualitet är relativt tabubelagt och 

att det inte bara är inom hälso- och sjukvård som det behöver aktualiseras utan även på de 

personliga planen; inom familj, med vänner, i sociala nätverk. Många kvinnor skulle nog 

kunna finna stöd i varandras berättelser om de bara vågade prata om det. 

 

”Bilden av sig själv som kvinna” bekräftar att livmodern kan ses som en symbol för 

kvinnlighet och fertilitet då förlust av den framkallade oväntade känslor av sorg, att inte vara 

”hel” och att vara mindre attraktiv vilket för många ledde till en försämrad självbild. Detta 

bekräftas även i en litteraturstudie gjord av Meston och Bradford (2004), som handlar om 

faktorer som påverkar sexualitet efter hysterektomi, där en del kvinnor som genomgått 

hysterektomi uttryckte att de kände sig mindre kvinnliga, sörjde förmågan att kunna få barn 

och upplevde en känsla av förlust och tomhet. Roussis, Waltrous, Kerr, Robertazzi och 
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Cabbad (2004) konstaterade dock, i en ofullständig men relevant artikel, att många kvinnor 

inte kände sig minde feminina postoperativt. Som sjuksköterska är det viktigt att visa att det 

är tillåtet att känna denna eventuella ”förlust” men även föra samtal som kan motivera 

kvinnor till att hitta andra aspekter av kvinnlighet som fortfarande är starka och finns kvar. 

Att stärka kvinnors självbild. Vad gällde yngre kvinnor som genomgått hysterektomi 

framkom ingen skillnad i upplevelse av sexualitet i jämförelse med äldre. Det hade varit 

intressant att hitta fler studier som jämför yngre och äldre kvinnors olika upplevelser, eller är 

det kanske så att det inte finns någon skillnad? 

 

För dem som genomgått hysterektomi och inte längre kan få barn, finns kanske hopp i 

framtidens forskning där transplantation av uterus kan bli en verklig möjlighet för dessa 

kvinnor. Bland annat har Ozkan et al. (2013) genomfört en lyckad transplantation av uterus på 

en 21 årig kvinna. Även i Sverige har två lyckade transplantationer av uterus genomförts, från 

mor till dotter, och förhoppningen är att i framtiden kunna erbjuda detta behandlingsalternativ 

mot infertilitet (Svahn, 2012).  

Slutsats 

För alla behöver det inte vara en förlust att operera bort livmodern, tvärtom kan det upplevas 

befriande att slippa de kanske mångåriga problem som föranlett ingreppet. Som betonat 

tidigare är sexualiteten individuell och uttrycks på olika sätt genom varje unik kvinna. 

Sjuksköterskor bär ett ansvar att lyfta detta ämne tillsammans med patienter och göra det till 

en naturlig och viktig del av varje kvinnas hälsa. Genom denna litteraturöversikt hoppas vi 

kunna bidra till ökad kunskap som kan leda till att sexualitet lättare och mer rutinmässigt 

berörs i bemötandet med patienter som ska genomgå eller har genomgått hysterektomi. 
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eller ökade efter operation. 7 

kvinnor upplevde dock tydligt 
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ses vid 6 månader medan det för 
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resultat kunde ses. SCH 

upplevde högre tillfredställelse 

gällande orgasmer jämfört med 

TAH. Den mentala hälsan 

förbättrades tidigt postoperativt. 
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dock drastiskt fyraveckor 

postoperativt men var förbättrad 
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Grad I 
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flera gånger under 2 
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Hysterektomi jämfört med 

hormonbehandling ger 
märkbara förbättringar gällande 

bland annat sexlust, smärta som 

påverkar sexuella funktionen, 

fysisk- och mental hälsa. De 

som behandlas med hormoner 

upplever även de förbättringar 

men dessa är ej lika markanta. 

Flera av kvinnorna i 
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genomgå hysterektomi. 

Grad I 
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Journal of 
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Research. 

Hysterectomy 

and loss of 
fertility: 

Implications 
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Att utvärdera hur 

många procent av 
de kvinnor som 

skulle genomgå 

hysterektomi som 

hade önskat ett barn 

eller fler barn, och 

associerade faktorer 

till detta. 

Kvantitativ studie/ 

1140 kvinnor med 
medelålder (tre 

grupper) 37,4; 41,7 

och 36,5 år/ 

Intervju med 

frågeformulär före 

och efter operation 

under en 2 års 

period. 

10.5 % (n=120) svarade ja på 

frågan att de önskat ett barn 
eller fler barn innan 

operationen. Dessa var jämfört 

med de andra deltagarna i 

studien yngre, oftare barnlös, 

väntade längre innan operation, 

hade mer frekvent indikation av 

endometrios och skattade sämre 

psykisk hälsa.  

Grad I 

McPherson et 

al. (2005)  

Health 

expectations. 

Psychosexual 

health 5 years 

after 

hysterectomy: 
population-

based 

comparison 

with 

endometrial 

ablation for 

dysfunctional 

uterine 

bleeding. 

Att jämföra 

självrapporterade 

problem gällande 

sexuell funktion, 
5år efter antingen 

transcervikal 

endometrie ablation 

(TCRE) eller 

hysterektomi, total 

eller subtotal med 

eller utan bilateral 

ooforektomi (BO). 

Kvantitativ metod/ 

Ca 9000 kvinnor 

<60år/ 

Enkätundersökning 
5år efter 

genomgången 

behandling.  

 

Hysterektomi med eller utan BO 

ökar risken för psykosexuella 

problem såsom vaginal torrhet, 

förlust av libido och sexuell 
upphetsning. En extra ökning 

kunde ses hos kvinnorna som 

genomgick hysterektomi med 

BO. 

Grad II 

 

 

 
 

 

 

Peterson et al. 

(2010) 

Journal of Sex 

Research  
 

Sexual 

Functioning 

Following 

Elective 
Hysterectomy: 

The Role of 

Att undersöka 

kirurgiska och 

psykosociala 

samband till 
kvinnans sexuella 

funktion efter 

Studie 1 

Kvantitativ studie/ 

 65 kvinnor, 27-84 

år/Frågeformulär 
 

Studie 2 

Studie 1: De flesta kvinnor 

upplevde förbättrad sexuell 

funktion efter operation. Minst 

förbättring uppgav kvinnor med 
endometrios och kvinnor som 

gjorde bukoperation jämfört 

Grad I 



 

 

 

Surgical and 

Psychosocial 

Variables. 

 

hysterektomi.  

 

Kvantitativ och 

kvalitativ studie/ 

16 kvinnor som fått 

sexuella problem 

efter hysterektomi, 

mellan 42-59 år/  

Frågeformulär och 
intervjuer 

med vaginal hysterektomi. 

Sexuell funktion efter var främst 

associerade med kroppslig 

självkänsla och relationskvalitet. 

Studie 2: Hos de kvinnor som 

lider av sexuell dysfunktion 

efter operation var det smärta 
och svårighet med orgasm som 

ökade med tiden. 

Roovers et al. 

(2008) BMJ. 

Hysterectomy 

and sexual 

wellbeing: 

prospective 

observational 

study of 

vaginal 

hysterectomy, 

subtotal 

abdominal 
hysterectomy 

and total 

abdominal 

hysterectomy. 

Jämföra det 

sexuella 

välmåendet mellan 

dem som genomgått 

vaginal 

hysterektomi, 

subtotal abdominal 

hysterektomi och 

total abdominal 

hysterektomi. 

Kvantitativ metod/ 

413 kvinnor, varav 

310 var sexuellt 

aktiva pre- och post 

op. Medelåldern var 

43-44år/ 

Enkätundersökning 

preoperativt och 

6månader 

postoperativt. 

En minskning av alla uppmätta 

sexuella problem kunde ses hos 

alla tre grupper. De som 

genomgick subtotal och total 

hysterektomi upplevde dock en 

något mindre minskning 

gällande vaginal torrhet, känsla i 

könsorganen och sexuell 

upphetsning. Av de 173st som 

hade sexuella problem 
preoperativt hade 97st 

fortfarande sexuella problem 

postoperativt. 

Grad I 

Schaffir et al. 

(2010) Journal 

of Sexual 

Medicine. 

Patient 

Perception 

Regarding 

Effect of 

Gynecological 

Surgery on 

Sexuality. 

Att identifiera 

vilken oro kvinnor 

har angående 

sexualitet när de 

ska genomgå 

gynekologisk 

operation och 

identifiera vilka 

faktorer som 
påverkar denna oro. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie/ 

72 kvinnor varav 31 

med medelålder 

41,9 år som 

genomgick 

hysterektomi/ 

Frågeformulär. 

De kvinnor som skulle ta bort 

sina äggstockar upplevde störst 

oro preoperativt angående hur 

sexuell lust och funktion skulle 

påverkas. De som hade privat 

läkare angav större sannolikhet 

att eventuella sexuella effekter 

efter operation hade berörts 

innan jämfört med allmän 
sjukvård. 

Grad II 

Teplin et al. 

(2007) The 

American 

college of 

obstetricians 

and 

Gynecologist 

Oophorectomy 

in 

premenopausa

l women – 

health-related 

quality of life 

and sexual 

functioning. 

Att jämföra 

hälsorelaterade 

livskvalitéer och 

sexuell funktion hos 

premenopausala 

kvinnor som 

genomgått 

ooforektomi (BSO) 

eller ej vid 

hysterektomi.  

Kvantitativ metod/ 

161st kvinnor, 30-

50år som 

genomgått 

hysterektomi/ 

Sekundär 

dataanalys av 2 

tidigare gjorda 

studier. 

 

Ingen statistisk skillnad i sexuell 

funktion grupperna emellan. 4 

veckor preoperativt var BSO-

gruppen något mer nedstämd. 

De hade också en något 

negativare kroppsbild vid sex 

månader men vid 24 månader 

hade den neutraliserats. 

Användandet av hormoner var 

större i BSO-gruppen. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thakar et al. 

(2008) 
 The American 

College of 

Obstetricians 

and 

Gynecologist. 

Removing the 

cervix at 
hysterectomy 

– an 

unnecessary 

intervention? 

Utvärdera de 

långsiktiga resultat 
bland kvinnor som 

genomgått total 

abdominal 

hysterektomi 

(TAH) och subtotal 

abdominal 

hysterektomi (sub-

TAH). 

Kvantitativ metod/  

181 av 279st 
kvinnor, med en 

medelålder på 37-

69år, genomförde 

studien/ 

Enkätundersökning 

som besvarades på 

plats eller via mail 

7-11år 

postoperativt. 

Båda grupperna upplevde 

förbättringar gällande 
livskvalité och mental hälsa. De 

upplevde dock försämringar 

gällande sexuell lust, orgasm, 

samlagsfrekvens och kvalité på 

sexliv. De som även hade 

genomgått BSO hade ytterligare 

försämringar gällande 

ovanstående sexuella 

parametrar. 

Grad I 

Topatan & 

Yildiz (2012) 

Health Care for 

Women 
International. 

Symptoms 

experienced 

by women 

who enter into 
natural and 

surgical 

Att fastställa vilka 

symptom kvinnor 

upplever relaterat 

till typ av 
menopaus och se 

vilken relation 

Kvantitativ studie/ 

250 kvinnor med 

naturlig menopaus 

(NM), 200 med 
kirurgisk menopaus 

(SM), mellan 41-60 

SM gruppen definierade 

menopaus främst som ”förlust 

av femininitet”, ”slutet på 

fertilitet” och ”slutet på 
sexualitet” jämfört med NM 

gruppen som främst definierade 

Grad II 

 

 

 



 

 

 

 

menopause 

and their 

relation to 

sexual 

functions. 

dessa symptom har 

till sexuella 

funktioner. 

år/Frågeformulär. den som ”naturlig” och ”del av 

åldrandet”.  

Zobbe et al. 

(2004) Acta 

Obstetricia et 
Gynecologica 

Scandinavica. 

Sexuality after 

total vs. 

subtotal 
Hysterectomy. 

Att jämföra total 

abdominal 

hysterektomi 
(TAH) med subtotal 

abdominal 

hysterektomi 

(SAH) angående 

påverkan på 

sexualitet. 

Kvantitativ studie/ 

319 kvinnor i RCT 

grupp, 185 i 
observationsgrupp. 

Ålder ej angivet i 

studie/ 

Frågeformulär. 

Inga signifikanta skillnader 

observerades mellan grupperna 

ett år efter operation angående 
sexuella funktioner.  Sexuell 

smärta minskade dock i båda 

grupperna. Att preoperativt vara 

tillfredställd med sitt sexliv, ha 

ett bra förhållande med sin 

partner och komplettera med 

hormoner gav signifikant bättre 

tillfredställelse postoperativt. 

Grad I 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


