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Abstrakt 
Hysterektomi innebär att kvinnan genomgår en operation där hela eller 
delar av livmodern tas bort. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva kvinnors upplevelser att genomgå en hysterektomi. För att få en 
djupare förståelse i detta ämne granskades totalt elva vetenskapliga artiklar 
som svarade mot studiens syfte. Dessa artiklar analyserades enligt en 
kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fyra 
slutkategorier: Att vara förändrad i sin kvinnlighet; Att förlora möjligheten 
att kunna bli gravid; Att få ett bättre liv; Att vilja vara delaktig i beslutet. I 
studien framkom det att en hysterektomi kan väcka flera olika känslor och 
funderingar hos kvinnor. Dessa känslor och funderingar kan gälla 
kroppsförändringar, sexualitet, infertilitet samt fysiska och psykiska 
förändringar. Den intervention som visade sig vara av störst betydelse var 
behovet av vårdpersonalens stöd och information till kvinnorna vad gällde 
själva operationen men också vilka förändringar och möjligheter begreppet 
medförde in i deras livssituation efter operation,.  

 
 

Nyckelord: Hysterektomi, upplevelser, känslor, sexualitet, kvinnlighet och 
kvalitativ innehållsanalys.   
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Redan i de grekiska manuskripten finns hysterektomi nämnt, däremot finns det inga tydliga 

bevis för att det faktiskt har genomförts någon sådan operation. De allra första 

hysterektomierna som har blivit registrerade och bevisligen har genomförts är registrerade 

redan på 1500- och 1600-talen. Anledningen till att dessa har genomförts är liknande de 

orsaker som ligger till grund varför vi idag genomför hysterektomier, nämligen livmoders 

framfall och misstänkt cancer i underlivet. Under denna tid var mortaliteten hög, då många 

kvinnor dog efter ett sådant ingrepp. Med tiden blev kunskapen inom området större och den 

kirurgiska tekniken klev framåt samtidigt som kunskapen och utvecklingen av anestesi, 

blodtransfusioner och antibiotika ökade, vilket bidrog till att allt färre kvinnor dog (Baskett, 

2005).  

 

Hysterektomi innebär att man opererar bort hela eller delar av livmodern. Total hysterektomi 

innebär att man opererar bort både livmodern och livmodertappen och vid en suptotal 

hysterektomi tar man endast bort livmodern (Clayton, 2006). Varianter av hur kirurgin skulle 

genomföras har varit många, men numera finns det tre olika sätt att genomföra en 

hysterektomi. Vilken variant som väljs beror på vilken orsak som ligger till grund för 

operationen. De tre olika varianterna av hysterektomin som finns är abdominal, laproskopisk 

och vaginal (Baskett, 2005). Den laproskopiska varianten är den som idag utvecklas mest och 

blir allt vanligare i val av metod. Dessutom är det den metod som ger minst smärta och har 

snabbast läkning (Clayton, 2006).  

 

Idag är hysterektomi ett vanligt ingrepp och anses vara en av de allra vanligaste operationerna 

bland kvinnor. Anledningen bakom valet att genomföra ett sådant ingrepp kan vara många och 

idag genomförs en sådan operation både i syfte att bota ett livshotande tillstånd samt även i 

syftet att få en bättre livskvalitet (Dhamalingham, Pool & Dickson, 2000). Gynekologiska 

besvär upplevs ha en påverkan på kvinnors livskvalitet och hälsa oavsett om de är godartade 

eller elakartade (Rannestad, Eikeland, Helland & Qvarnström, 2000). Kraftiga blödningar, 

smärtor, depression och andra plågsamma besvär är något som kvinnor med gynekologiska 

besvär upplever. Kraftig menstruation kan bidra till att kvinnor känner sig obekväma och 

äckliga (Lee, 2002). Myom är en bakomliggande orsak till kraftiga blödningar och det är idag 

den vanligaste orsaken till att kvinnor väljer att genomgå en hysterektomi (Flam & Lundberg, 

2007).  

 



 3 

Att förlora en kroppsdel kan orsaka många olika känslor. Det beror på att kroppen rent fysiskt 

förändras, men även att synen på kroppen ändras. Den synen är både från den berörda 

personens egen vinkel, men även dennes upplevelser av att människor runt omkring får en 

förändrad attityd och syn. Den drabbade upplever sig få en förändrad roll då dennes kropp 

förändras och därmed blir kroppsuppfattningen en annan. Detta kan upplevas som ett hot mot 

livet, vilket kan leda till långvarig depression och andra psykiska åkommor (Maguire & 

Murray Parkes, 1998). När en kvinna genomgår en hysterektomi förlorar hon sin livmoder, 

vilken är en betydelsefull kroppsdel för kvinnor. Detta ingrepp kan därför påverka en kvinnas 

liv på flera sätt (Dhamalingham, Pool & Dickson, 2000). Att förlora en kroppsdel som anses 

symbolisera kvinnligheten kan leda till att kvinnan får en påverkad livssyn och sexualitet 

(Phillips, 2000; Maguire & Murray Parkes, 1998). Sexualitet är något som anses vara en 

väsentlig del för att vi ska finna livet som kvalitetsfyllt och då sexualiteten påverkas så kan 

det påverka kvinnans psykiska och sexuella relationer. Som sjuksköterska är det viktigt att 

vara medveten om de eventuella reaktioner som kan uppstå hos kvinnan. Därför är det av 

betydelse att sjuksköterskan informerar kvinnan om hur hennes sexualitet kan tänkas 

förändras, detta för att kvinnan i så stor utsträckning ska kunna bibehålla sin livskvalitet  

 (Takahashi, Ohno, Inoue, Kataoka, Yamaguchi, Uchida, Oshima, Abiru, Ono, Noguchi & 

Kai, 2008). 

 

Sjuksköterskor som i sitt arbete mött kvinnor som genomgått en hysterektomi, upplever att 

kvinnorna är i behov av att man som sjuksköterska är väl insatt i deras situation och kan 

bemöta deras känslor (Mazmanian, 1999). I arbetet som sjuksköterska ingår det att undervisa 

patienterna utifrån vad de ska genomgå i form av behandlingar och undersökningar. Därför är 

det av värde att sjuksköterskan är insatt i kvinnans situation och vad det innebär att genomgå 

en hysterektomi. Detta är något som sjuksköterskorna själv uppfattar som en underlättande 

faktor. Då finns även förutsättningen för att kunna anpassa informationen utifrån varje enskild 

människa (Burkhart, 2008). Enligt Gamel, Davis och Hengeveld (1993) finns det en brist hos 

sjuksköterskor när det gäller undervisning och rådgivning i sexualitet. Som tidigare nämnt är 

det viktigt att sjuksköterskan vid samtal med patienter som genomgår en operation som kan 

påverka deras sexualitet, tar upp en diskussion angående detta. Då sexualiteten är en viktig del 

i det mänskliga livet (Takahashi et al., 2008).  
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Denna litteraturgenomgång visar att det finns behov av fortsatt forskning om vad kvinnor 

känner och upplever av att genomgå en hysterektomi. För att dessa kvinnor ska kunna få 

bättre information och stöd före och efter ett ingrepp och att de får mer hjälp att fatta rätta 

beslut, måste sjuksköterskan få en ökad förståelse och medvetenhet av vad kvinnor upplever. 

Denna förståelse och medvetenhet för kvinnors situation är av största vikt för att 

sjuksköterskor ska kunna ge dessa kvinnor en så god omvårdnad som möjligt (Katz, 2003). Vi 

vill med denna litteraturstudie ta reda på vilka känslor som uppkommer hos kvinnor som 

genomgår en hysterektomi. Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser 

av att genomgå en hysterektomi.  

 
 
Metod  
Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

Litteraturstudien grundar sig på internationella vetenskapliga artiklar. Sökningen efter 

vetenskapliga artiklar har genomförts i följande databaser; Academic Search, PubMed, 

Medline och Cinahl. Flera olika sökord har använts och dessa kombinerades med varandra på 

flera olika sätt. Detta för att få en mer exakt sökning och ett material som är mer hanterbart.  

För att kunna använda rätt sökterm i varje enskild databas, användes databasens egna ordlista 

i så stor utsträckning som möjligt. De sökord som användes var; hysterectomy, life experience, 

emotions, feelings, gender identity, sexuality, menopause och surgery. Kombinationerna av 

sökorden återfinns i tabell 1. Kvalitativa artiklar har använts då metoden var kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Kvalitativa artiklar har använts för att syftet var att 

beskriva kvinnors upplevelser. 

 

De inklusionskriterier som använts var att kvinnorna skulle ha genomgått en hysterektomi, 

artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, inriktade på omvårdnad samt skrivna på 

engelska.  

 

Slutligen valdes 11 vetenskapliga artiklar ut där hela eller delar av studiens resultat svarade 

mot litteraturstudiens syfte. Dessa artiklar granskades enligt ett granskningsprotokoll och dess 

kriterier som finns presenterat i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 95-97, 156-157). 

Artiklarna har granskats utifrån deras syfte, avgränsning, urvalsmetod, metod, datainsamling, 

dataanalys och det slutliga resultatet (Willman et al., 2006, s. 94).  Hög kvalitet på en artikel 

anser Willman et al. (2006, s. 97) vara när en artikel har ett klart och tydligt syfte samt att 
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urvalsmetoden, datainsamlingen, transkriberingsprocessen och analysmetoden är 

välbeskriven. Även redovisningen av data ska vara systematisk och det ska framgå en 

diskussion om artikelns trovärdighet och tillförlitlighet. Kvalitetsgranskningen av de studier 

som ingår i analysen presenteras i tabell 2.  
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Tabell 1: Översikt av littertursökning, vilken är genomförd 090128-090129 
Syfte: Kvinnors upplevelser av att genomgå en hysterektomi 

Academic Search Elite   

Söknr. *) Söktermer Träffar Valda 
artiklar 

1 FT Hysterectomy 1652 0 
2 FT Gender identity 3099 0 
3 FT  Sexuality 12525 0 
4 FT 1 AND 2 10 0 
5 FT 1 AND 2, limits Peer reviewed 7 0 
6 FT 1 AND 3 13 0 
7 FT 1 AND 3, limits Peer reviewed 11 2 
    Antal valda artiklar: 2 

Medline   

Söknr. *) Söktermer Träffar Valda 
artiklar 

1 FT Hysterectomy 28469 0 
2 FT Feelings 14220 0 
3 FT  1 AND 2 29 0 
4 FT 1 AND 2, limits English, 1998-2008 10 1 
    Antal valda artiklar: 1 

PubMed   

Söknr. *) Söktermer Träffar Valda 
artiklar 

1 MSH Emotions 117313 0 
2 MSH Hysterectomy 9194 0 
3 MSH 1 AND 2 104 0 
4 MSH 1 AND 2, limits Published in the last 

10 years 
32 3 

5 MSH 2, limits English, humans, nursing 
journals, publishedin the last 10 years 

54 2 

    Antal valda artiklar: 5 
Cinahl   

Söknr. *) Söktermer Träffar Valda 
artiklar 

1 MH Hysterectomy 1602 0 
2 MH Emotions 28209 0 
3 MH  Life experience 7364 0 
4 FT Surgery 87418 0 
5 FT Menopause 3430 0 
6 MH 1 AND 2 28 0 
7 MH 1 AND 2, limits Peer reviewed, 

english 
21 1 

8 MH 1 AND 3 7 1 
9 MH/FT 1 AND 4 AND 5, limits Peer 

reviwed, english 
9 1 

    Antal valda artiklar: 3 
   Totalt utvalda 

artiklar:
11 

*) FT - Fritextsökning, MSH - Meshtermer i PubMed, MH - major headings i Cinahl  
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Analys 

En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats har använts. Enligt Downe-Wamboldt 

(1992) är detta ett systematiskt och objektivt sätt att hantera data, utan att egna tolkningar 

görs. Med denna metod återfinner forskaren ett mönster i litteraturen utifrån studiens syfte 

och beroende på vilken data som framkommer skapas kategorier. Det anses vara en lämplig 

metod vid omvårdnadsforskning, då fokus ligger på människors upplevelser.  

 

Lämpliga artiklar som svarade på syftet valdes ut och ur dessa extraherades totalt 237 

textenheter, vilka översattes och kondenserades, det vill säga kortades ner utan att förlora dess 

innehåll. Sedan kodades dessa textenhet med siffror och artiklarna med bokstäver för att 

spårning skulle kunna genomföras till ursprungskällan. De kodade och kondenserade 

textenheterna fördes sedan ihop med andra textenheter som hade ett liknande innehåll och 

dessa bildade olika kategorier. Kategoriseringarna genomfördes i flera steg som slutligen 

ledde till fyra kategorier.  
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Tabell 2: Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11) 
Författare, år Typ av 

studie 
 Deltagare Datainsamling, 

Analysmetod 
Huvudfynd Kvalitet

      
Augustus, 2002 Kvalitativ 30 kvinnor som 

genomgått 
hysterektomi 

Semistrukturerade intervjuer, 
fokusgrupper och 
individuella. Innehållsanalys 
har använts. 

Tre slutliga teman; 
Myter, rädsla och 
sexuell symbolism 
kopplad till 
hysterektomi, 
Frihet från smärta 
och svårigheter, 
Förbättrat 
sexualitet och 
självförtroende. 

Hög 

         
Corney et al., 
1992 

Kvalitativ 105 kvinnor 
som genomgått 
en gynekologisk 
operation, inom 
en 
femårsperiod. 

Semistrukturerade 
individuella intervjuer.  
Namngiven analys metod 
angavs ej 

Information och 
stöd angående 
postoperativa 
effekter är en 
väsentlig del för att 
lugna kvinnorna. 

Medel 

         
Elson, 2002 Kvalitativ 40 kvinnor som 

genomgått 
hysterektomi 
premenopausalt.

Semistrukturerade 
individuella intervjuer. 
Grounded theory har använts 
vid analysen. 

Hysterektomin 
leder till att 
kvinnans 
menstruation 
upphör, vilket kan 
leda till förändrad 
syn på 
kvinnligheten då 
menstuationen är 
starkt anknuten till 
kvinnlighet. 

Hög 

         
Lindberg & 
Nolan, 2001 

Kvalitativ 10 kvinnor som 
genomgårr 
hysterektomi 
premenopausalt.

Semistrukturerade 
individuella intervjuer. 
Grounded theory har använts 
vid analysen.  

Beslutet att 
genomgå en 
hysterktomi togs 
när kvinnornas 
kropp förändrades. 
Fyra större förlopp 
framkom; Finna 
lösningar, Klara 
av, Ändra kurs och 
Ta kontroll över 
situationen.  

Hög 
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forts. Tabell 2        

Författare, år Typ av 
studie 

 Deltagare Datainsamling, 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet

Linenberger & 
Cohen, 2004 

Kvalitativ 58 kvinnor Semistrukturerade intervjuer 
över telefon, med totalt fyra 
frågor. Fenomenologisk 
analysmetod har använts.  

En stor del av 
kvinnorna som 
genomgick en 
hysterektomi var 
nöjda med det 
beslutet. Något 
som poängterades 
var att det var 
viktigt att tänka 
igenom beslutet 
noga.  

Hög 

          
Leppert et al., 
2007 

Kvalitativ 1140 kvinnor 
som genomgått 
hysterektomi, 
premenopausalt.

Styrda övergripande 
intervjuer genomfördes av 
flera inlärda intervjuare.  
Namngiven analys metod 
angavs ej 

Vid hysterektomi 
förlorar man sin 
fertilitet, vilket 
ansågs jobbigt 
speciellt hos de 
yngre kvinnorna 
samt hos de 
kvinnor som hade 
få barn. Det är 
viktigt att diskutera 
förlusten av 
fertiliteten med 
kvinnorna innan 
genomförandet av 
hysterktomin. 

Medel 

         
Reis et al., 
2008 

Kvalitativ 31 kvionnor 
som genomgått 
en hysterktomi 

 Semistrukturerade djupa 
intervjuer baserad på 
grounded theory. 
Innehållsanalys har använts.  

Fem slutgiltliga 
kategorier; Tro och 
åsikter angående 
möjlighet att bli 
gravid, Tro och 
åsikter angående 
mannen, Tro och 
åsikter angående 
betydelsen av 
sexualliv inom 
äktenskapet, Tro 
och åsikter 
angående 
klimakteriet, 
Anhörigas tro och 
åsikter. 

Hög 

          
Schaefer et 
al.,1999 

Kvalitativ Fem kvinnor 
som hade 
ovarium cancer, 
vid fertilålder. 

Intervjuer. Fenomenologisk 
analysmetod har använts. 

Psykologisk 
påverkan då 
kvinnorna inte 
längre kunde få 
barn. 

 Medel 
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forts. Tabell 2          
Författare, år Typ av 

studie 
 Deltagare Datainsamling, 

Analysmetod 
Huvudfynd Kvalitet

Williams & 
Clark, 2000 

Kvalitativ 38 kvinnor Fokus grupp och individuella 
intervjuer. Semistrukturerad 
intevjuguide 
användes.Analys enligt 
proceduren Miles och 
Huberman, 1984. 

Orsaken till 
hysterektomin var 
främst besvär och 
smärta. De ansåg 
att stöd från 
familjen var 
viktigt.  

Medel 

            
Wade et al., 
2000 

Kvalitativ 102 kvinnor 
som genomgått 
en hysterektomi 
inom en två års 
period. 

Alla kvinnor fick skriftligen 
svara på ett frågeformulär 
innehållande tre 
frågeställningar.Analyserades 
sedan enligt Miles och 
Huberman, 1984. 

Sju teman togs 
fram; Positiva 
aspekter på 
hysterektomi, 
Kommentarer och 
oro kring 
hormonersättnings-
terapi, Otillräcklig 
information, 
Förändringar kring 
den sexuella 
funktionen, Behov 
av stöd från 
omgivningen, 
Psykologiska 
konsekvenser, 
Känslan av förlust. 

Hög 

            
Wagner et al., 
2005 

Kvalitativ Tio kvinnor 
som genomgått 
en 
hysterektomi. 

Individuella intervjuer och 
observationer. Genomgång 
av intervjumateriel och 
observationer för att finna ett 
eventuellt samband. En 
induktiv analysmetod har 
använts  

Kvinnorna 
upplevde att behov 
av stöd både före 
och efter ingreppet 
var betydelsefullt.   

Medel 
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Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier (tabell 3) som beskrivs i löpande text och 

illustreras med citat från originalartiklarna för att styrka litteraturstudiens trovärdighet. 

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att vara förändrad i sin kvinnlighet  

Att förlora möjligheten att kunna bli gravid 

Att få ett bättre liv 

Att vilja vara delaktig i beslutet 

 

Att vara förändrad i sin kvinnlighet 

En studie (Schaefer, Ladd, Lammers & Echenberg, 1999) visade att genomgå en hysterektomi 

bidrog till att kvinnor fick en förändrad kroppsuppfattning. De beskrev sig vara samma person 

psykiskt, men att deras kropp hade förändrats. Dessa förändringar upplevdes jobbiga, vilket 

bidrog till att de drog sig undan från omgivningen då kroppen är det som andra ser först. 

Kvinnor valde att inte berätta för sina anhöriga att de skulle genomgå en hysterektomi då de 

var oroliga för att de skulle ändra uppfattning om dem (Augustus, 2002). I studien av Wade, 

Pletsch, Morgan och Menting (2000) beskrev kvinnor att förlusten av deras fertilitet bidrog 

till en förändring i deras kroppsbild och kvinnlighet. Kvinnor beskrev sig vara förändrad som 

person efter operationen (Augustus, 2002; Linenberger & Cohen, 2004). Trots att de var 

medvetna om att det egentligen inte var så (Schaefer et al., 1999).  

 

When you have a hysterectomy you aren´t the women you used to be. 
(Augustus, 2002, s. 298) 

 

Samhörighet till andra kvinnor ansågs vara viktigt enligt studien skriven av Schaefer et al. 

(1999), och kvinnor beskrev att de hade ett stort behov av detta. De upplevde att de hade 

förlorat denna gemenskap med andra kvinnor på grund av att de inte längre hade någon 

livmoder (Elson, 2002). Detta bidrog till att kvinnor hade ett behov av att prata med och få 

stöd från andra kvinnor som genomgått samma operation (Wade et al., 2000). I studien av 

Elson (2002) framkom det att trots känslan av att ha förlorat samhörigheten till andra kvinnor 

upplevde kvinnor att de fortfarande kunde identifiera sig som kvinna, då de visste vad det 

innebar att vara kvinna. I flera studier (Reis, Engin, Ingnec och Bag., 2008; Schaefer et al., 
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1999; Wade et al., 2000) uttryckte kvinnor att de inte kunde känna sig som en fullständig 

kvinna då en stor del av dem var borttaget och detta bidrog till en känsla av tomhet och 

meningslöshet. Denna känsla låg kvar länge, trots att de inte tänkte på det dagligen enligt två 

studier (Reis et al., 2008; Schaefer et al., 1999). En tid efter operationen började kvinnor 

reflektera över sin egen roll (Wagner, Carlslund, Sørensen & Ottesen, 2005) och enligt en 

studie (Reis et al., 2008) uttryckte de till och med att de kände sig som män. I studien av 

Augustus (2002) uttryckte kvinnor en rädsla för att deras förmåga att attrahera andra 

människor skulle försvinna.  

 
I don´t feel I´m really a women, too much was taken from me.  
(Wade et al., 2000, s. 38) 

 

I ett par studier (Wagner et al., 2005; Williams & Clark, 2000) framkom det att kvinnor hade 

funderingar kring sin sexualitet och om sexuallivet skulle påverkas efter operationen. Det 

fanns en rädsla och osäkerhet hos dem över hur det kommer att bli efter operationen (Reis et 

al., 2008). I studierna av Augustus (2002) och Schaefer et al. (1999) beskrevs rädslan över att 

förlora mannen på grund av hans syn på henne som kvinna, men även för om kvinnans egna 

sexuella behov skulle förändras. Något som framkom i studien av Augustus (2002) var att det 

tog lång tid innan kvinnor var intima med sina män efter operationen.  

 

...Will I manage to satisfy my husband sexually?...  
(Reis et al., 2008, s. 924) 

 

Det framkom i två studier (Reis et al., 2008; Wade et al., 2000) att kvinnors förändrade 

kroppsuppfattning bidrog till förändringar i deras sexualitet och en avsaknad av sexuell lust. I 

studien av Schaefer et al. (1999) uttrycktes det att sex var det sista tanken som uppstod efter 

operationen. Att deras sexualliv påverkades negativt av operationen och därmed deras 

äktenskap framkom i studien av Reis et al. (2008). Enligt två studier (Augustus, 2002; 

Williams & Clark, 2000) upplevde kvinnor även att deras sexualitet hade blivit förbättrad då 

deras självkänsla hade stärkts på grund av befrielsen från tidigare smärta och obehag. Kvinnor 

kände att operationen hade bidragit till fördelar i deras sexualitet, då de kunde njuta mer av 

sex. Dock framkom det i ett par andra studier (Augustus, 2002; Wagner et al., 2005) att 

operationen inte hade haft någon påverkan på kvinnors sexliv, varken till det bättre eller till 

det sämre. 
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…I can’t think of sexual matters with my husband…  
(Reis et al., 2008, s. 924) 
 

Att förlora möjligheten att kunna bli gravid 

I studier av Corney, Everett, Howell och Croether (1992) och Williams och Clark (2000) 

framkom det att förlora möjligheten att få barn upplevdes som en besvikelse och negativ 

erfarenhet då kvinnors förmåga att få barn tagits ifrån dem och situationen väckte många olika 

känslor hos dem som genomgått en hysterektomi. Tre studier (Schafer et al, 1999; 

Linenberger & Cohen, 2003; Reis et al., 2008) visade att det var en oroande faktor att förlora 

den reproduktiva förmågan, oavsett om kvinnor hade planer på att skaffa fler barn eller inte. 

Förlusten at inte kunna föda barn upplevdes som en katastrof och en möjlighet som togs ifrån 

dem. Studien av Schaefer et al. (1999) visade att genomgå denna förändring upplevdes somen 

kränkning mot deras mänsklighet, då förmågan att få barn var en viktig del för att visa vem de 

var som människa. En studie (Leppert, Legro & Kjerulff, 2007) beskrev att för de kvinnor 

som visste att de ville ha fler barn tog det längre tid för att ta beslut om operation och de hade 

en negativ syn på den psykiska hälsan efter operationen 

 

She was angry that the option to experience another pregnancy was 
taken away from her (Schaefer et al., 1999, s. 233) 

 

Enligt studien av Schaefer et al. (1999) ansågs det vara en smärtsam upplevelse för de flesta 

kvinnor att inte kunna få egna barn speciellt när vänner till dem skaffade barn. Detta bidrog 

till att kvinnor drog sig undan, då det upplevdes känslomässigt påfrestande att vistas med 

barn. Dock fanns det två studier (Reis et al., 2008; Williams & Clark, 2000) som visade att 

detta inte upplevdes som påfrestande, då de sedan tidigare hade barn och inte hade planerat att 

skaffa fler.  

I went from being 4 months pregnant to losing everything… 
 (Schaefer et al., 1999, s. 231) 

 

 

Att få ett bättre liv 

Kvinnor i studien av Williams och Clark (2000) var noga med att framföra sina positiva 

erfarenheter och kvinnor i flera studier (Elson, 2002; Linenberger & Cohen, 2004; Schaefer et 

al., 1999) rekommenderade andra kvinnor att genomföra ingreppet, då detta hade bidragit till 

en lättnad som resulterade i glädje. Kvinnor kände sig lättade över att slippa smärtan och 

aggressionerna som de tidigare lidit av.   
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I am smiling again (Linenberger & Cohen, 2004, s. 354) 
 

Kvinnor i två studier (Wade et al., 2000; Williams & Clark, 2000) uttryckte en frihet från 

symtom som obehag och smärta samt oron för att utveckla cancer. Kvinnor sade sig vara fria 

från eländet som de tidigare levt i som bestod av månatliga besvär, något de aldrig hade 

kunnat föreställa sig. Att vara både fysiskt, psykiskt och emotionellt bättre upplevde sig 

kvinnor sig vara efter genomförandet av operationen (Linenberger & Cohen, 2003). 

 

I have a sense of feeling free – freedom from monthly hassles and 
feeling rotten anymore. I feel like I was freed from bondage 
(Linenberger & Cohen, 2003, s. 354) 

 

Redan två veckor efter operationen beskrev kvinnor sig uppleva ett bättre liv enligt studien av 

Lindberg och Nolan (2001). Kvinnor kände en högre livskvalitet på grund av förbättrad fysisk 

hälsa (Augustus, 2002; Wade et al., 2000). De kände sig förnyade då deras liv hade ändrats till 

det bättre; de hade fått sitt liv tillbaka. Det hade varit ett lyckat beslut att genomgå 

operationen för det hade förstärkt deras självkänsla (Elson, 2002; Linenberger & Cohen, 

2003, Schaefer, 1999). 

 

…I never even think about it, not once… I feel like I’ve got my life back!  
(Elson, 2002, s. 45) 

 

Enligt studierna av Augustus (2002) och Elson (2002) upplevde kvinnor att deras liv tidigare 

hade varit styrt efter deras menstruation och att detta hade orsakat en stor oro och bekymmer. 

Efter förlusten av menstruationen kände kvinnor en frihet och lycka av att inte behöva planera 

livet efter sina blödningar. Likaså gällande deras klädsel, då de numera kunde bära vilka 

kläder de ville utan att oroa sig för blödningar.  

 

…To me, this was a lifelong dream, to not have my period any more 
(Elson, 2002, s. 45) 

 

I flera studier (Elson, 2002; Reis et al., 2008; Wade et al., 2000) utryckte kvinnor medlidande 

för andra kvinnor som fortfarande hade sin menstruation, då att förlora menstruationen var det 

bästa som hänt dem. De upplevde det som en befrielse att slippa de oregelbundna 

blödningarna och detta bidrog till att de kunde nu njuta av friheten.  
 
”I don’t miss my period at all” (Elson, 2002, s. 44). 
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Men i en studie (Elson, 2002) framkom det att kvinnor upplevde förlusten av sin menstruation 

som förvirrande och som en förlust av en del av sin kvinnlighet, även om det skedde genom 

ett naturligt klimakterie på grund av ålder. De kände att de hade förlorat sin livscykel och 

därmed upplevde en stor förlust i samband med klimakteriet, oavsett om det skedde naturligt 

eller kirurgiskt. Deras känslomässiga behov förändrades i samband med denna förändring.I en 

studie (Reis et al., 2008) uppvisade kvinnor känslan av oro för att drabbas av ohälsa vid 

förlust av menstruationen, då denna ansågs ha en renande effekt av kroppen.  
 
 As the blood will not flow any more, I feel that I will often get ill. 
With the blood leaving my body, one could be healthier  
(Reis et al., 2008, s. 925) 

 

I en studie (Schaefer et al., 1999) framkom det att genomgå en hysterektomi innebar 

förändringar för kvinnor i deras livsplan. En del kvinnor upplevde sig förlora sitt vanliga liv 

och fick nu fastställa nya mål för framtiden och fundera kring vad de ville ha ut av sitt liv. 

Kvinnor i samma studie ifrågasatte det liv de levt innan. Två andra studier (Reis et al., 2008; 

Williams & Clark, 2000) påvisade att kvinnor upplevde sig inte ha något personligt liv och att 

de kände sig avstängda från livet och framtiden efter genomförandet av operationen Detta 

kunde bidra till att kvinnor drog sig undan från tanken på äktenskap och barn. 

 

…Everything is off for me now. My life… My future…  
(Reis et al., 2008, s. 924) 

 

I en studie (Schaefer, 1999) framkom det att ett tag efter operationen beskrev kvinnor sig ha 

en känsla av att inte vara närvarande och de hade svårt att koncentrera sig. En känsla av att 

befinna sig i en bubbla framkom och med detta menade kvinnor att de inte var mentalt 

närvarande. De hade svårt att koncentrera sig på vad som sades och lyssnade bara med ett öra. 

I tre studier (Schaefer et al., 1999; Wade et al., 2000; Williams & Clark, 2000) ansåg kvinnor 

att denna erfarenhet hade varit känslomässigt påfrestande, då de kände sig både fysiskt och 

psykiskt trötta. Även efter sjukhusvistelsen beskrev kvinnor att de negativa symtomen såsom 

trötthet och smärta fortfarande fanns kvar (Linenberger & Cohen, 2003; Wagner et al., 2005).  

 

…I am functioning…but my mind is not sharp or clear…  
(Schaefer, 1999, s. 234) 
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Att vilja vara delaktig i beslutet 

I två studier (Corney et al., 1992; Wade et al., 2000) betonade kvinnor vikten av stöd och 

rådgivning, då önskan om mer information var tydlig. De önskade få mer information om vad 

som skulle komma att ske innan och efter operationen av vårdpersonalen, men även i 

stödgrupper  
 
I feel I should have gone to some type of support class before I had 
the surgery (Wade et al., 2000, s.37) 

 

Enligt Wade et al. (2000) ansåg kvinnor att tillåtas vara delaktig i beslutstagandet vara viktigt. 

Studien av Linenberger et al. (2004) visade att kvinnor upplevde detta beslut som en personlig 

process som förändrade deras liv. Enligt studier av William och Clark (2000) och Schaefer et 

al. (1999)var beslutstagandet ingen enkel process, då de var rädda för att fatta fel beslut. 

Kvinnor kände sig övertrampade då beslutet hade tagits utan deras vetskap eller att 

information gavs när de inte var mentalt närvarande, vilket bidrog till att de inte kunde vara 

delaktiga. I studier av Wade et al. (2000) och Schaefer et al. (1999) uttryckte kvinnor en 

önskan om mer tid med läkaren för att kunna diskutera ingreppet och få stöd för 

beslutstagandet angående operationen och på så sätt känna en känsla av delaktighet. De ville 

även att läkarna skulle lyssna mer på dem, då de ansåg sig känna sin kropp allra bäst. 

 

Having the opportunity to make a choice was tremendously 
important to me... (Wade et al., 2000, s. 36) 

 

I studier av Wade et al. (2000)  och Reis et al. (2008) framkom det att känslan av otillräcklig 

och bristande information bidrog till att kvinnor upplevde en oro och rädsla, för att de ansåg 

sig ha fått för lite information angående operationen, sin anatomi och fysiologi samt de 

eventuella väntade psykologiska och emotionella förändringarna. Kvinnor önskade att de hade 

fått svar på sina frågor gällande vad som skulle ske när menstruationen egentligen skulle ha 

inträffat för att på så sätt vara förberedda på vad som skulle komma att hända. Informationen 

angående deras sexualitet och dess eventuella påverkan ansågs vara bristfällig, då detta var 

något som kvinnorna upplevde som svårt att själva ta upp i samtalen med vårdpersonalen. Att 

deras män tilläts vara delaktiga i informationstagandet och diskussioner var en önskan som 

framkom i studien av Corney et al. (1992).  
 
I was pretty much prepared for the physical aspect of a hysterectomy, 
but I was not prepared for the emotional roller coaster I have been 
on (Wade et al., 2000, s. 37) 
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Kvinnor som deltog i studien av Schaefer et al. (1999) upplevde tillfället då de fick sin 

diagnos som smärtsamt och kunde inte riktigt förstå varför det hade hänt just dem. Detta 

bidrog till att de kände sig nedstämda under en längre tid. Flertalet studier (Augustus, 2002; 

Wade et al., 2000; Williams & Clark, 2000) påvisade en rad olika känslor som kvinnor kände 

inför operationen och för vad som kommer att hända under och efter genomförandet.  

Hormonterapin som skedde postoperativt var en av orsakerna till oron för vad som skulle ske 

efter operationen. Funderingar angående vad som kommer att hända om de inte genomförde 

operationen framkom också i studierna av Reis et al. (2008), Schaefer et al. (1999) och 

Williams och Clark (2000). Kvinnor upplevde blandade känslor kring detta, vissa dagar var de 

positiva till sitt beslut, medan andra dagar var de mer negativa. I studien av Wagner et al. 

(2005) uppgav kvinnor ha sig svårt att fatta ett beslut angående hur väl de klarade sig själva 

hemma efter operationen, då de hade en känsla av ambivalens. Detta bidrog till längre 

sjukskrivning än rekommenderat. 

 

There were days when I was happy anticipating the surgery, and 
there were days when I was very depressed  
(Williams & Clark, 2000, s. 19) 

 

I studierna av Wade et al. (2000), Williams och Clark (2000)  och Wagner et al. (2005) 

framkom det en belåtenhet gällande vårdpersonalens information och stöd. Kvinnor kände att 

de fått korrekt och realistisk information och kände att de kunde lita på de svar de fick från 

personalen. Kvinnor upplevde att personalen hade funnits som stöd under hela den tiden som 

de hade haft behov av detta. 

 

He educated me in what my problem was, drew pictures, gave me 
plenty of time to ask questions and even answered my phone calls 
when I called him. (Wade et al., 2000. s. 36)  

 

I ett flertal studier (Schaefer et al., 1999; Wade et al., 2000; Williams & Clark, 2000) 

framkom det att kvinnor fått ett bra stöd från sina anhöriga och sina män i valet att genomföra 

operationen. Det var en krävande situation att genomgå och stödet var av stor betydelse 

(Corney et al., 1992). I stödet från de anhöriga ansåg kvinnor att en väsentlig del var den 

intima närheten, då denna underlättade i den känslomässiga situationen enligt en studie 

(Schaefer et al., 1999). I studien av Williams och Clark (2000) framkom att det hörde inte till 

ovanligheten att kvinnor sökte stöd hos kvinnliga anhöriga som genomgått en liknande 
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operation, för att få råd. Att få stöd från sina familjemedlemmar bidrog till att kvinnor klarade 

av att hantera situationen och att de kunde se mer positivt på det.  

 
My husband was great about it (Williams & Clark, 2000, s. 20) 

 

I studien av Reis et al. (2008) uttryckte kvinnor att de fått för lite stöd från sina män på grund 

av männens ändrade syn på dem som kvinnor. Även i studien av Schaefer et al. (1999) 

uttryckte kvinnor att de hade blivit svikna av anhöriga efter valet att genomföra operationen.  

 
...He has changed his perception of me. (Reis et al., 2008, s. 924) 
 

Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av att genomgå en 

hysterektomi. Analysen grundade sig på elva stycken vetenskapliga artiklar och resulterade i 

fyra slutgiltiga kategorier: Att vara förändrad i sin kvinnlighet; Att förlora möjligheten att 

kunna bli gravid; Att få ett bättre liv; Att vilja vara delaktig i beslutet. Resultatet i vår 

litteraturstudie visade att kvinnor genomgår en rad olika förändringar och upplevelser i 

samband med en hysterektomi. Resultatet presenteras i den följd som kategorierna är 

presenterade. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att i kategorin Att vara förändrad i sin kvinnlighet 

framkom det att kvinnor som genomgick en hysterektomi fick en förändrad 

kroppsuppfattning, då en betydelsefull kroppsdel som symboliserade kvinnligheten togs bort. 

Maguire och Murray Parkes (1998) menar att förlusten av en kroppsdel kan orsaka många 

olika känslor, som beror på både den fysiska förändringen, men även människors uppfattning 

kring kroppen samt den berörda kvinnans syn på sig själv. Att utsättas för en kroppslig 

förändring kan vara mycket svårt att acceptera och kan upplevas som att kroppen blir 

fördärvad. Känslan av att uppleva sin kropp som fördärvad och därmed inte längre 

representabel kan leda till undandragelse från omgivningen. Kvinnor som genomgått 

behandling för bröstcancer (Madjar & Walton, 1999, s. 87-89) har liknande känslor som 

kvinnor i vår litteraturstudie. De upplevde sig leva med en förändrad kropp och att denne är 

skild från själen. Toombs (1993, s, 58-63) menar att när människan anses vara frisk ser man 

inte kroppen som uppdelad i olika delar. Det är först när någon förändring sker som reflektion 

över kroppen börjar och då uppfattas kroppen som ett objekt. Det uppstår en separation 

mellan kropp och själ.  
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I resultatet av denna litteraturstudie framkom det även att kvinnor valde att inte berätta för 

familj och vänner vad för slags operation de skulle genomgå, då de var rädda för att de skulle 

bli sedda som annorlunda. De var även rädda för att mannen skulle förändra sin syn på dem 

och att deras sexualliv skulle påverkas på grund av detta. Sexuallivet är en mycket väsentlig 

del i relationen mellan man och kvinna, men det är även av betydelse för kvinnans 

självkänsla, då denna kan stärka henne som människa (Katz, 2003). I resultatet av vår 

litteraturstudie framkom det att kvinnor hade olika uppfattningar kring påverkan på deras 

sexualliv i samband med operationen. Hysterektomi kan liknas med mastektomi då kvinnan 

opererar bort ett bröst, en kroppsdel som kan anses vara en symbol för kvinnligheten. Enligt 

Takahashi et al. (2008) kan detta påverka kvinnors kroppsuppfattning och även då påverka 

kvinnors sexualitet. Författarna skriver vidare att människans sexualitet anses vara av 

betydelse för att kunna uppleva sitt liv som meningsfullt. I studien skriven av Jelovsek och 

Barber (2006) framkommer det att kroppsbilden har en stor betydelse för livskvaliteten.   

 

I vår litteraturstudie framkom det i kategorin Att förlora möjligheten att kunna bli gravid olika 

känslor över att inte längre ha en reproduktivförmåga. Kvinnor kan uppleva det som en förlust 

och besvikelse, men även att det inte var påfrestande. Enligt Johansson och Berg (2005) anser 

kvinnor att möjligheten att kunna bli gravid är en naturlig del i livet och en drivande kraft. 

När denna förmåga försvinner så upplevs det som en krävande situation för kvinnorna och 

deras kvinnlighet börjas ifrågasättas. Författarna menar att kvinnor ser förmågan att kunna bli 

gravid som en central del i deras liv då detta är ett sätt att få familjen att leva vidare. Efter 

beskedet att inte längre kunna bli gravida får de istället försöka hitta andra betydelsefulla 

värden i livet. I en studie av McCarthy (2008) framkom det att kvinnor upplever sig som 

meningslösa, då de inte längre upplever sig vara fullständiga som kvinnor. De ifrågasätter sitt 

syfte i livet på grund av deras oförmåga att kunna få barn. Även i studien av Sherrod (2004) 

framkom det att kvinnor som inte är förmögna att få barn upplever det som känslomässigt 

krävande och känslan av att deras liv är i obalans. De känner sig vara sorgsna, frustrerade och 

inneha känslan av att vara maktlösa, då de upplever situationen som en förlust av sin identitet. 

I en studie av Lee och Chu (2001) där ett antal män deltog framkom det att männen tog det 

väldigt hårt av att veta att de var infertila. Männen upplevde detta som något värre än döden. 

Att förlora den reproduktiva förmågan är ofta en orsak till att både män och kvinnor börjar 

ifrågasätta sin manlighet respektive kvinnlighet (Johansson & Berg, 2005). Det tillhör inte 

ovanligheterna att människor som inte är förmögna att få barn ofta isolerar sig från 
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omgivningen. Detta för att skapa en trygghet, då de inte känner sig förstådda av omgivningen 

(Sherrod, 2004).  

 

I vår litteraturstudie framkom det i kategorin Att få ett bättre liv att kvinnor upplevde en 

lättnad över att ha genomfört hysterektomin och sa sig ha fått ett förbättrat liv med högre 

livskvalitet. Detta på grund av befrielsen från symtom och dess påverkan på dagligt liv. 

Montazeri (2008) menar att kvinnans ålder för när diagnosen för bröstcancer ställs kan ha 

betydelse för hur kvinnan hanterar situationen. När diagnosen ställs påverkar även hur pass 

lång tid det tar för kvinnan att anpassa sig till faktumet. Även hur hon upplever den nya 

situationen beror på i vilken livssituation hon befinner sig i. Det är unga kvinnor som tar den 

nya situationen efter operationen som hårdast och de har det svårt att se den nya situationen 

som ett förbättrat liv. Detta kan liknas med resultatet i vår litteraturstudie. Då kvinnors sätt att 

uppleva situationen berodde på i vilken livssituation de befann sig i då de fick sin diagnos. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att kvinnor kunde uppleva menstruationens 

försvinnande främst som en befrielse från oro och bekymmer, men det upplevdes också som 

en förvirrande situation oavsett på vilket sätt som klimakteriet skedde på. Enligt Xu, Bartoces, 

Neale, Daily, Northrup & Schwartz (2005) kan klimakteriet vara en påfrestande och 

utmanande situation i en kvinnas liv. Det är en situation som i sig kan skapa oro och påverka 

kvinnors förmåga att hantera stress. Denna företeelse kan även framträda i samband med en 

hysterektomi, då det är en omställning för kvinnan att inte längre menstruera, vilket kan 

påverka hennes sätt att hantera sin vardag och allt vad den innehåller.  

 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade i kategorin Att vilja vara delaktig i beslutet att 

kvinnor som genomgår en hysterektomi har ett stort behov av stöd och information, för att de 

ska kunna vara delaktiga i sina beslut. Stödet från både vårdpersonal och anhöriga ansågs vara 

av betydelse. Holtzmann och Timm (2005) menar att stödet och delaktigheten med personalen 

är av stor betydelse för att de som är sjuka ska känna sig uppmärksammade i samband med 

sjukvården. Författarna menar att till exempel kvinnor som har förlorat sina bröst och skall få 

dem rekonstruerade var i ett stort behov av information och stöd. De upplever situationen 

svårare än vad de har föreställt sig och att de önskar att vårdpersonalen ger dem information i 

förberedande syfte, så att de kan vara något bättre förberedda på vad som kommer att ske efter 

genomförandet. Antonovsky (2005, s. 45) poängterar betydelsen av delaktighet. Han menar att 



 21 

begreppet meningsfullhet innebär att få vara delaktig i beslut som handlar om ens eget öde. 

Radwin (2000) menar att om personer får vara delaktig i den egna vården så leder detta till 

ökat välbefinnande. Författaren menar vidare att när en sjuksköterska ger information om 

sjukdom och behandling så hjälper det personer som är sjuka att få insikt och leder sen vidare 

till att hon/han kan känna sig mer delaktig i det som sker.   

 

I studien av McCorkle et al. (2009) framkom det att kvinnor som genomgått någon form av 

behandling för gynekologisk cancer och som fått stöd från en sjuksköterska några månader 

efter behandlingen upplever mindre oro och stress. Detta leder till att kvinnor får en bättre 

livskvalitet, jämfört med om de inte skulle ha fått detta stöd i efterhand. Detta påvisar 

betydelsen av stöd från vårdpersonalen, och det borde vara något som alla inom sjukvården är 

väl medvetna om. Kralik, Visentin och van Loon (2005) belyser vikten av stöd.  De menar att 

detta är en förutsättning för att en person ska ta sig igenom transitionsprocessen. Författarna 

menar vidare att vårdpersonalen spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa personer att inse 

vad som har hänt och identifiera förändringar och möjligheter i den nya situationen. Detta kan 

även jämföras med Antonovsky (2005, s. 45) där han skriver om hanterbarhet. Med detta 

begrepp menar han att i en svår situation så krävs det att det finns resurser till hands. Dessa 

resurser kan vara stöd och information från andra personer, som gör det lättare att möta de nya 

kraven som kan uppstå.     

 

Interventioner 

Den viktigaste omvårdnadsinterventionen för kvinnor som genomgått en hysterektomi och 

deras anhöriga är att de får information och samtal kring de förändringar som kan ske efter 

genomförandet av operationen. Det är av väsentlighet att både kvinnan och hennes partner är 

välförstådda i vilken typ av operation som kvinnan kommer genomgå, men även hur denna 

kan tänkas förändra hennes kropp och sexualitet (Moreira, 2000). En operation kan orsaka oro 

och nervositet, vilket då kan bidra till att informationen som ges inte uppfattas ordentligt. 

Därför är det viktigt att denna är tydlig. När man befinner sig i en sådan situation är det lätt att 

glömma bort vad som sagts. På grund av detta bör skriftlig information ges innan 

inläggningen på sjukhuset, för då är förmodligen oros nivå något lägre. Den ska då ges 

angående de symtom som kan uppstå efter operationen. Detta bidrar till att kvinnan är mer 

förberedd på symtomen när de visar sig samt att hon kan bli mindre orolig inför dem (Scriven 

& Tucker, 1997).  
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Att sjuksköterskan är välinsatt i vilka förändringar och funderingar som kan tänkas uppstå i 

samband med ett ingrepp av denna typ är av stor betydelse. Sjuksköterska är oftast den som 

har mest kontakt med patienten. Att ha en bra kontakt  kan bidra till att de känner sig tryggare 

i den oigenkännliga situationen (Katz, 2003). Larsson (2004) menar att patienter upplever det 

preoperativa samtal som lugnande då de får tillfälle att samtala med sjuksköterskan innan 

operationen. Detta är ett tillfälle då patienten får information samt har möjlighet att ställa 

frågor angående ingreppet. Detta samtal anses vara lugnande för både parter, då det finns 

större utrymme för vardagligt prat samt mer tid till frågor. Tryggheten upplevs öka då en och 

samma sjuksköterska finns vid deras sida under hela deras sjukhusvistelse, alltså före, under 

och efter operationen. Patienterna tycker att sjuksköterskans närvaro bidrar till att de känner 

sig betydelsefulla, då sjuksköterskan är engagerad i deras situation och gör så att de blir 

sedda.   

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie beskrivs kvinnors upplevelser av att genomgå en hysterektomi och 

därför valdes metoden kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats inspirerad av Downe-

Warmboldt (1992) och Granheim och Lundman (2003). Denna metod är en systematisk metod 

som innebär att i försök att inte tolka beskriva innehållet som framkommer i texten (Granheim 

& Lundman, 2003). Artiklarna som vi har valt ut till analysen har kvalitetsgranskats enligt ett 

granskningsprotokoll och dess kriterier som finns presenterat i Willman et al. (2006, 95-97, 

156-157). Samtliga artiklar var kvalitativa och ansågs ha hög eller medel kvalitetsgrad. En 

svaghet med granskningen av våra artiklar kan vara att artiklarna är skrivna på engelska, ett 

språk som vi ej till fullo behärskar.  Detta kan ha bidragit till bristande förståelse och 

nyansering av innehållet samt en risk för förlust av data. Detta kan även ha påverkat 

noggrannheten av vårt analysarbete. En ytterligare svaghet är vår svaga erfarenhet av 

kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar som kan ha påverkat bedömningen. Under 

analysarbetet har vi försökt att arbeta så textnära som möjligt, detta genom att kondensera de 

extraherade textenheterna sparsamt för att på så sätt behålla innehållet utan att tolka. Att vi 

dessutom har varit två som arbetat med artiklarna under arbetets gång bidrar (jfr Polit och 

Beck, 2004, s. 255) till att vi har minimerat risken för att förlora viktig data och att egna 

tolkningar av textenheterna har gjorts. Under kategoriseringen, vilken genomfördes i flera 

steg, har vi ständigt återgått till textenheterna, för att undvika misstolkningar och 

förvrängning av datainnehållet. Detta anses enligt Burnard (1991) vara en viktig del för att 

kunna kontrollera att resultatet överensstämmer med original texten.  
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Med ett välbeskrivet tillvägagångssätt ökar trovärdigheten och pålitligheten till 

litteraturstudien, då författarnas tillvägagångssätt noga kan följas. Tydlig referensteknik samt 

citat i varje brödtext styrker litteraturstudiens trovärdighet och bekräftelsebarhet, då detta 

visar en tydlig användning av originalkällorna (Holloway & Wheeler, 2002, s. 252, 255, 274). 

Detta bekräftas i metoddelen i vår litteraturstudie då vi tydligt beskrivit hur vi har gått 

tillväga, vilka sökord och databaser som använts samt vilka artiklar som använts i resultatet.  

 

Vi har under arbetets gång deltagit i tre seminarier där andra har fått studera materialet och 

fått ge konstruktiv kritik. Handledning under arbetets gång har funnits tillgängligt där 

vägledning har getts. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 259) är det bra om andra får ta 

del av och studera materialet, samt att få ta del av författarnas funderingar och diskutera 

dessa. För att öka trovärdigheten i studien.   

 

Slutsats 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att det finns ett flertal olika upplevelse av att genomgå 

en hysterektomi. Dessa upplevelser kan gälla kroppsuppfattningen, kvinnligheten, 

livskvaliteten samt delaktigheten. Något som tydligt framkom var kvinnors behov av stöd 

inför och under dessa förändringar som de genomgår. Behovet av stöd från både 

vårdpersonalen och anhöriga var av stor betydelse, då gott stöd bidrar till minskad oro och 

stress, men även en känsla av delaktighet. Betydelsen av denna litteraturstudie är att utifrån 

resultatet kan vårdpersonal få en ökad förståelse för vad det innebär att genomgå en 

hysterektomi, som i sin tur kan leda till en bättre omvårdnad. Det kan även bidra till att 

vårdpersonal på ett bättre sätt kan bemöta kvinnors eventuella reaktioner angående ett ingrepp 

som detta. Efter att ha genomfört denna litteraturstudie tycker vi att det borde genomföras 

vidare forskning om kvinnors upplevelse av att genomgå hysterektomi. Det kan i denna 

forskning vara av intresse att ta reda på om det finns någon skillnad i upplevelsen beroende på 

kvinnans ålder och livssituation. Vi tycker även att det vore intressant med ytterligare 

forskning angående männens upplevelser av att vara närstående till en kvinna som genomgått 

en hysterektomi.   
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