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Abstrakt 

Titel: Kvinnors upplevelser efter att ha genomgått hysterektomi.  

Bakgrund: Hysterektomi är ett kirurgiskt ingrepp där livmodern 
avlägsnas. I Sverige genomgår årligen cirka 10 000 kvinnor 

hysterektomi. Indikationer för hysterektomi kan vara onormala 
blödningar, postpartum blödning och myom.  
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors 

upplevelser efter att ha genomgått hysterektomi.  
Metod: En litteraturstudie som grundas på åtta kvalitativa studier.  

Resultat: Resultatet har presenterats i tre huvudkategorier samt sex 
underkategorier. Anpassning till ett ”nytt liv” – nya möjligheter och att 

hantera situationen. Förlusten av det reproduktiva organet – infertilitet 
och kvinnlighet samt sexualitet och relationer. Emotionella påfrestningar 
– reaktioner och återupplevelser samt bemötande i sjukvården. 

Konklusion: Upplevelserna bland kvinnor som genomgått 
hysterektomi är individuella. Det är därför viktigt att sjuksköterskan 

aktivt lyssnar på kvinnans berättelse om sin situation. Det behövs mer 
kvalitativ forskning om hur kvinnor upplever bemötandet av 

sjukvårdspersonal i samband med hysterektomi för att sjuksköterskan 
ska kunna ge adekvat och personcentrerad omvårdnad. 
 
Nyckelord: Hysterektomi, infertilitet, kvinnlighet, upplevelser 
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Abstract  

Title: Women’s experiences after gone through hysterectomy.  

Background: Hysterectomy is a surgical procedure where the uterus is 
removed. In Sweden approximately 10 000 women undergo 

hysterectomy annually. Indications for hysterectomy can for example be 
abnormal bleedings, postpartum haemorrhage and uterine fibroids.  
Aim: The aim of this literature study was to illuminate experiences of 

women who had undergone hysterectomy. 
Methods: A literature study based on eight qualitative studies.  

Results: The results were presented in three main categories and six 
subcategories. Adaption to a ”new life” – new opportunities and to 

handle the situation. The loss of the reproductive organ – infertility and 
femininity and sexuality and relationships. Emotional strains – reactions 
and re-experiences and treatment in healthcare. 

Conclusion: The experiences of women who have undergone 
hysterectomy are individual. Therefore, it is of importance that nurses 

actively listen to the woman's story about her situation. There is a need 
for more qualitative research regarding women’s experiences of the 

hospitality from the healthcare providers during hysterectomy so nurses 
can provide adequate and person-centered care. 
 
Keywords: Hysterectomy, infertility, femininity, experiences  
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BAKGRUND 

Livmodern 
Livmodern är ett hålorgan som är cirka åtta centimeter lång och väger 30-40 gram. 
Organet delas in i tre delar: cervix uteri (livmoderhalsen) är den del som bildar 
övergången mellan vagina och livmoderhålan, corpus uteri bildar merparten av vägen 
i livmoderhålan och fundus uteri utgör taket i livmoderhålan. Livmodern hålls på 
plats genom kraftiga strängar av fibrös bindväv som är utspänd mellan 
livmoderhalsen och skelettet i lilla bäckenet. Livmoderns tre funktioner är att skydda 
fostret, ge fostret näring samt att transportera fostret ut ur moderns kropp vid 
förlossning (Sand et al. 2006, 496). 
 

Hysterektomi 
Hysterektomi är ett kirurgiskt ingrepp där man avlägsnar livmodern (Jerpseth 2011, 
34). I Sverige genomgår årligen cirka 10 000 kvinnor hysterektomi och i USA utförs 
årligen cirka 200 000 hysterektomier (Brännström 2015, 263). Operationen kan 
utföras på olika sätt, vid en total hysterektomi avlägsnas både livmoderkroppen och 
livmodertappen. Vid supravaginal hysterektomi, även kallad subtotal hysterektomi 
avlägsnas endast livmoderkroppen (Borgfeldt et al. 2010, 312). Anledningar till att 
man genomgår operationen kan t.ex. vara bäckensmärta, postpartum blödning, 
myom, livmoderframfall, livmodercancer, livmoderhalscancer, onormala blödningar 
samt svåra anemier på grund av blödningar (Beckmann 2010, 301). Uppemot en 
tredjedel av alla hysterektomier som utförs i Sverige görs på grund av myom med 
tillhörande symptom som enda orsak (Brännström 2015, 263).  
 

Historia 
Operationen introducerades på 1870-talet och utbredde sig hastigt över kontinenten. 
Mortaliteten vid ingreppet var länge hög. På 1880-talet avled cirka 50 % av 
patienterna på grund av operationen (Johannisson 1994, 197). De operationstekniska 
svårigheterna medförde en stor blödningsrisk. Hysterektomi fick dock ett större 
genomslag från år 1890 och spreds snabbt, detta visade sig också i den svenska 
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operationsstatistiken. Ingreppet utfördes på psykiatriska och neurologiska 
indikationer, bland annat hysteri (Johannisson 1994, 198). Den svenska medicinska 
lärobok som fanns på 1700-talet definierade hysteri som en sjukdom vilken 
”Angriper fruntimer, som setat stilla och lefwat wäl, almännast efter 30 års ålder, 
eller ock vid den tiden, då reglerne uphöra” (Johannisson 1994, 149). Namnet 
hysteri var hämtat från grekiskans hystera som betyder livmoder (Johannisson 1994, 
149).  
 

Tidigare forskning 
I en kvalitativ studie gjord av Williams och Clark (2000) uppgav de flesta kvinnorna 
att de hade symptom i form av smärta och blödningar innan hysterektomin. 
Smärtorna var lokaliserade till bäckenområdet, nedre delen av magen, vagina och 
ben. Blödningarna beskrevs som oregelbundna, oförutsägbara och stora. Trötthet, 
allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, problem med urinblåsa, infektioner och 
förstoppning var andra upplevda besvär. Många av kvinnorna uppgav att de upplevt 
dessa fysiska problem under ett visst antal år innan beslut att genomgå hysterektomi 
togs. Efter operationen upplevde kvinnorna att besvären lindrades, vilket de uttryckte 
som positivt. Även kvinnor i studien gjord av Mingo, Herman och Jasperse (2000) 
ansåg att hysterektomi var en lösning på allvarliga problem såsom svår smärta och 
stora blödningar. Deltagarna uppgav även att livskvalitén förbättrades drastiskt när 
dessa besvär försvann. 
 
Att komma fram till beslutet att genomgå hysterektomi kan vara en krävande 
process. Några av kvinnorna i Williams och Clarks (2000) studie beskrev att de mest 
framträdande reaktionerna under beslutsprocessen var lättnad över att ha tagit 
beslutet om att genomgå operationen men även rädsla för att ha tagit fel beslut. En av 
kvinnorna upplevde att farhågorna bestod av rädslan för att utveckla cancer om hon 
inte tog bort livmodern och rädslan för att dö om hon valde kirurgi (Williams och 
Clark 2000). Kvinnorna i Groffs et al. (2000) studie uppgav att även om läkarnas 
omdömen var viktiga och nödvändiga att få, var det också viktigt att få information 
från andra kvinnor som genomgått operationen. Det var även vanligt att kvinnorna 
sökte information och synpunkter från familjemedlemmar, partners och vänner 
(Groff et al. 2000; Williams och Clark 2000). 
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I en kvantitativ studie gjord av Helström (1994) deltog 104 kvinnor som genomgått 
hysterektomi. 52 kvinnor upplevde att sexuallivet förbättrats efter hysterektomin, 30 
kvinnor upplevde att sexuallivet blivit sämre och 22 kvinnor upplevde ingen skillnad. 
Williams och Clarks (2000) studie pekar på att kvinnorna upplevde en oro relaterat 
till sexualiteten efter operationen. Deltagarna i Groffs et al. (2000) studie uttryckte 
även de en oro men denna oro var kopplad till det tomrum som skulle uppstå efter 
avlägsnandet av livmodern. Trots att kvinnorna fick information angående den 
kvinnliga anatomin och den ungefärliga storleken på livmodern var de fortfarande 
oroliga över att det skulle uppstå ett tomrum i kroppen (Groff et al. 2000). 
 
Enligt Williams och Clark (2000) upplevde kvinnorna infertilitet som en negativ 
konsekvens av operationen. I motsats till Williams och Clarks (2000) studie hade 
kvinnorna i Groffs et al. (2000) studie en positiv attityd till att de blev infertila efter 
operationen. De ansåg att det var en fördel att inte behöva använda preventivmedel. 
Emellertid uppgav några av kvinnorna att de inte ville ge upp möjligheten att kunna 
få barn, även om de inte ville ha barn (Groff et al. 2000). Kvinnorna i Groffs et al. 
(2000) studie antog även att män skulle se dem som oanvändbara efter att de 
genomgått hysterektomin. Antagandet var vanligare bland de afroamerikanska 
kvinnorna i jämförelse med de andra kvinnorna i studien, detta inverkade dock inte 
på beslutstagandet angående operationen.  
 
Adaption och bearbetning är två aspekter som förekommer i Roy’s adaptionsmodell 
(RAM). Enligt modellen handlar adaption om människans egen förmåga att kunna 
anpassa sig till en föränderlig miljö och att själv kunna påverka miljön på ett 
ändamålsenligt sätt. Copingstrategier används för att skapa en inre och yttre balans i 
livet. (Wiklund Gustin och Lindwall 2012, 223). Hulter (2009, 701) menar att det 
finns kvinnor som förlorar sin känsla av att vara kvinna efter avlägsnandet av 
livmodern medan andra kvinnor accepterar en sådan förlust utan särskild vånda 
kring sin kvinnlighet. Resultat från ett flertal studier visar att kvinnors upplevelser av 
den förändrade livssituationen varierar (Groff et al. 2000; Williams och Clark 2000; 
Mingo, Herman och Jasperse 2000; Helström 1994). För att kunna planera och 
genomföra adekvat omvårdnad är det viktigt att skapa en samlad bild av kvinnors 
upplevelser efter att ha genomgått hysterektomi. Om upplevelserna inte lyfts fram 
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kan sjuksköterskan få svårt att sätta sig in i kvinnans situation. Därför är syftet med 
denna studie att belysa kvinnors upplevelser efter att ha genomgått hysterektomi. 
 

METOD 
Författarna valde att göra en litteraturstudie för att få en översikt om vad forskningen 
kommit fram till inom det valda området (Friberg 2012c, 133). Olsson och Sörensen 
(2011, 106) beskriver att syftet med kvalitativa metoder är att finna kategorier, 
beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett fenomen eller sammanhang i 
omvärlden eller individens livsvärld. Eftersom syftet med studien var att belysa 
kvinnors upplevelser efter att ha genomgått hysterektomi valde författarna att göra 
en sammanställning av kvalitativa studier.  
 

Sökmetoder 
För att hitta relevant material som svarade på litteraturstudiens syfte har sökorden: 
hysterectomy, experience, narrative, perspective, attitude, consequence, quality of 
life, qualitative och view använts i kombinationer. Författarna har även använt 
Booleska sökoperatorer för att rikta sökningen till ett avgränsat område (Willman, 
Stoltz och Bahtsevani 2011, 72). Den booleska term som använts är: AND. 
Högertrunkering har även använts genom att ta bort ändelsen på sökordet och förse 
ordet med en asterisk på slutet. Detta för att finna ord med alla tänkbara ändelser 
(Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 76). 
 
Sökningarna utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO, detta för att 
finna vetenskapliga studier som inriktar sig på hälso- och sjukvård (Willman, Stoltz 
och Bahtsevani 2011, 80). Söktabell presenteras i tabell 1, bilaga 1. För att artiklarna 
skulle vara granskad av expertis inom området valdes avgränsningen Peer reviewed i 
sökningarna (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 90). Det utfördes också en 
avgränsning i tid då vetenskapligt material är en färskvara (Östlundh 2012, 74). 
Material äldre än tio år uteslöts. Till sist utfördes manuella sökningar genom att 
studera artiklars referenslistor i hopp om att finna fler artiklar som svarade mot 
litteraturstudiens syfte (Karlsson 2012, 102), detta gav dock inget resultat. 
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Urval 
Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha 
genomgått hysterektomi. För att kunna beskriva, förstå eller tolka människors 
upplevelse av ett fenomen används kvalitativ design (Henricson och Billhult 2012, 
132). Resultatet i denna litteraturstudie utgörs därför av artiklar med kvalitativ 
design. Inkluderingskriterierna omfattade kvinnor som genomgått hysterektomi, 
kvinnor över 18 år, vetenskapliga artiklar med en kvalitativ design samt att 
artiklarnas resultat skulle svara på litteraturstudiens syfte. Artiklar äldre än tio år 
samt artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska utgjorde 
exkluderingskriterierna.  
 
I första urvalet lästes abstrakt till de artiklar som ansågs ha relevanta titlar. Därefter 
blev ett antal artiklar föremål för fortsatt granskning. I andra urvalet lästes artiklarna 
i sin helhet (Forsberg och Wengström 2016, 73). De artiklar som motsvarade syftet 
gick vidare till kvalitetsgranskning för att bedöma om kvaliteten var tillräckligt god 
(Friberg 2012a, 45). Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av en 
bedömningsmall för studier med kvalitativ metod utformad av Olsson och Sörensen 
(2011, 285). Mall för kvalitetsgranskning presenteras i bilaga 2. Bedömningen gav en 
poängsumma som sedan räknades om i procent av den totala möjliga poängsumman. 
80-100 % motsvarade grad 1, 70-79 % motsvarade grad 2 och 60-69 % motsvarade 
grad 3 (Olsson och Sörensen 2011, 279). Vidare säger Olsson och Sörensen (2011, 
279) att en studie med procentsats under 60 % inte bör inkluderas i 
resultatredovisningen vilket författarna tagit hänsyn till. Åtta artiklar med kvalitet 
motsvarande grad 1 respektive grad 2 utgör resultatet till litteraturstudien. De 
utvalda artiklarna presenteras i en artikelöversikt med kvalitetsgranskning (se tabell 
2, bilaga 3).  
 

Analys 
De utvalda artiklarna analyserades med en metod inspirerad av Friberg (Friberg 
2012b, 127-129). Författarna inledde analysarbetet genom att läsa artiklarna ett 
flertal gånger för att förstå dess helhet och innehåll (Friberg 2012c, 140), detta 
moment utfördes enskilt. Det som ansågs svara på litteraturstudiens syfte 
separerades från övrig text för att skapa en bättre översikt av materialet. Därefter 
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jämfördes artiklarna mot varandra för att identifiera likheter respektive skillnader. 
Vidare sorterades materialet utifrån de likheter och skillnader som upptäcktes. 
Huvudkategorier och underkategorier bildades utifrån likartat innehåll. Kategorierna 
namngavs därefter utifrån innehåll (Dahlborg-Lyckhage 2012, 169). Innehållet 
tolkades samt översattes från engelska till svenska. Resultatet utformades och 
sammanställdes utifrån de huvudkategorier och underkategorier som framkom i 
analysarbetet. Analystabell presenteras i tabell 3, bilaga 4.  
 

Forskningsetik 
God etik är en viktig aspekt i all vetenskaplig forskning. Intresset för att inhämta ny 
kunskap ska alltid vägas mot kravet att skydda de individer som deltar i 
undersökningar (Forsberg och Wengström 2016, 132). Forskningsetik bidrar till att 
skydda de personer som medverkar i studier och bygger på respekt för andra 
människor samt en grundläggande avsikt att ta dem på allvar. Det är viktigt att värna 
om människors självbestämmande och frihet, detta innebär att de medverkande 
själva ska fatta beslut om de vill medverka och hur länge de vill medverka (Kjellström 
2012, 70). Författarna valde att endast inkludera artiklar som blivit etiskt granskade 
och godkända. Forsberg och Wengström (2016, 132) understryker att det är viktigt att 
välja studier som fått tillstånd från en etisk kommitté eller där noggranna etiska 
överväganden gjorts, detta kontrollerades i varje artikel. I fem av de utvalda 
artiklarna framkom detta tydligt. Två av artiklarna hade fått godkännande från en 
Institutional Review Board, efter att ha undersökt vad detta innebar framkom att 
deras syfte är att säkerställa rättigheterna och välbefinnandet för deltagarna och att 
de skyddas under sitt deltagande. I en av artiklarna nämndes inget etiskt 
godkännande överhuvudtaget, författarna gick därför in på tidskriftens hemsida 
(Wallengren och Henricson 2012, 492-493). Där kunde författarna utläsa att 
tidskriften åtagit sig att upprätthålla den högsta nivån av integritet i det publicerade 
innehållet samt att tidskriften var medlem i The Committee on Publication Ethics, 
därför ansåg författarna att även denna artikel höll god standard.   
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RESULTAT 
Resultatet som framkom efter analysarbetet presenteras i tre huvudkategorier samt 
sex underkategorier, se tabell 4. 
 
Tabell 4. Översikt av huvudkategorier och underkategorier.  

Huvudkategorier Underkategorier 

Anpassning till ett ”nytt liv” Nya möjligheter 

Att hantera situationen 

Förlusten av det reproduktiva 

organet 

Infertilitet och kvinnlighet 

Sexualitet och relationer 

Emotionella påfrestningar Reaktioner och återupplevelser 

Bemötande i sjukvården 

 

Anpassning till ett ”nytt liv” 

Nya möjligheter 
Samtliga kvinnor i studien gjord av Aparecida Barbosa Merighi et al. (2012) upplevde 
hysterektomin på ett positivt sätt. Kvinnorna upplevde kontroll över sina kroppar 
efter att ha genomgått hysterektomin, kontrollen de upplevde var ett resultat av att 
de rikliga blödningarna upphört (Markovic, Manderson och Warren 2008). 
Kvinnorna i Reis et al. (2008) studie var dock bekymrade över menstruationens 
frånvaro, de ansåg att menstruationen rengjorde kvinnans insida och gav dem hälsa. 
I motsats till Reis et al. (2008) studie upplevde kvinnorna i Pearce et al. (2014) och 
Elmirs (2014) studie en lättnad över att inte behöva oroa sig över menstruationen, de 
upplevde också en befrielse över att inte behöva bekymra sig över preventivmedel. 
Kvinnorna i Elmirs (2014) studie framhöll även att en positiv aspekt av 
hysterektomin var att man inte skulle behöva screenas för livmoderhalscancer, om 
livmoderhalsen avlägsnats under operationen.  



! 8!

Efter att kvinnorna genomgått hysterektomin upplevde de förbättringar i de flesta 
områdena i livet (Pearce et al. 2014; Aparecida Barbosa Merighi et al. 2012).  
Ett flertal kvinnor upplevde att de återigen kunde utföra olika slags aktiviteter som 
innan operationen begränsats eller förhindrats av de rikliga blödningarna (Pearce et 
al. 2014; Markovic, Manderson och Warren 2008; Reis et al. 2008; Aparecida 
Barbosa Merighi et al. 2012). Kvinnorna i studien gjord av Reis et al. (2008) upplevde 
att de kunde utöva religiösa aktiviteter bättre och mer regelbundet efter att ha 
genomgått hysterektomin. Ett flertal studier pekar även på att kvinnorna upplevde 
sig mer positiva till att delta i sociala sammanhang efter att ha genomgått 
hysterektomin eftersom de upplevde begränsningar inom detta område tidigare 
(Pearce et al. 2014; Markovic, Manderson och Warren 2008; Aparecida Barbosa 
Merighi et al. 2012; Elmir 2014; Nyheim Solbrække och Bondevik 2015). De flesta 
kvinnorna uttryckte också att de upplevde sig mer energiska efter att ha genomgått 
hysterektomin (Pearce et al. 2014; Markovic, Manderson och Warren 2008). 
 

Att hantera situationen 
För en del kvinnor symboliserade hysterektomin ett nytt stadie i livet (Pearce et al. 
2014). I studien gjord av Elmir et al. (2012) pekade resultatet på att tiden som 
förflutit efter att ha genomgått hysterektomin inte avgjorde nivån av acceptans hos 
kvinnorna. Det påvisades att vissa av kvinnorna fortsatte lida oberoende av antal år 
som förflutit, de försökte dock samla sina känslor och gå vidare. Detta upplevdes som 
en kamp eftersom det var svårt att hålla känslorna inne och blockera påträngande 
bilder av händelsen. Enstaka kvinnor upplevde svårigheter att prata om samt 
uttrycka känslor relaterat till hysterektomin (Elmir et al. 2012).  
 
I en studie gjord av Elmir (2014) upplevde kvinnorna att de fått en tydligare känsla av 
meningen med livet efter att de genomgått hysterektomin. Andra kvinnor började 
dock tvivla på meningen med livet (Elmir et al. 2012; Nyheim Solbrække och 
Bondevik 2015). Kvinnor i Elmirs et al. (2012) studie hade funderat på att avsluta 
livet och fly från vad de uppfattade som ett oförutsägbart liv. Vissa av kvinnorna som 
genomgått en akut hysterektomi upplevde däremot tacksamhet över att ha överlevt 
ett livshotande tillstånd med postpartum blödning (Elmir et al. 2012; Elmir 2014). 
Efter hysterektomin uppgav kvinnorna att de försökte anpassa sig till ett nytt sätt att 
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leva (Elmir et al. 2012; Elmir 2014). Kvinnorna i Elmirs (2014) studie upplevde 
hysterektomin som en sorts väckarklocka och uttryckte en önskan om att förbättra 
hälsa och hälsobeteende när de fått en andra chans i livet. Kvinnorna ansåg det även 
nödvändigt att ha en positiv attityd för att kunna hantera situationen. Vissa av 
kvinnorna i Elmirs (2014) studie upplevde att de mognat, vuxit och utvecklats efter 
att de genomgått hysterektomin.  
 

Förlusten av det reproduktiva organet 

Infertilitet och kvinnlighet 
I flertalet studier upplevde kvinnorna att de förlorat ett organ som associerades till 
kvinnlighet (Nyheim Solbrække och Bondevik 2015; Markovic, Manderson och 
Warren 2008; De la Cruz et al. 2013). I Markovic, Manderson och Warrens (2008) 
studie upplevde vissa av kvinnorna förändringar i kvinnlighet efter att de genomgått 
operationen. Vidare visade resultatet från Reis et al. (2008) studie att kvinnorna 
upplevde sig som män efter att livmodern avlägsnats, några av kvinnorna upplevde 
sig också som en tom säck. Det fanns även kvinnor som inte alls upplevde att 
kvinnligheten var associerad till livmodern (Nyheim Solbrække och Bondevik 2015; 
Aparecida Barbosa Merighi et al. 2012; Markovic, Manderson och Warren 2008). 
Vissa kvinnor i Markovic, Manderson och Warrens (2008) studie associerade inte 
heller menstruationen till kvinnlighet. I flertalet studier beskrev kvinnorna att de 
upplevde sig mer feminina efter operationen, detta på grund av de hälsoproblem de 
upplevde innan hysterektomin (Nyheim Solbrække och Bondevik 2015; Markovic, 
Manderson och Warren 2008). Kvinnorna ansåg därför att en god hälsa var viktigare 
än förlusten av livmodern (Markovic, Manderson och Warren 2008; Reis et al. 
2008). I flertalet studier upplevde kvinnorna dock negativa känslor i samband med 
att ha förlorat sitt reproduktiva organ (Reis et al. 2008; Elmir et al. 2012; Pearce et 
al. 2014; Markovic, Manderson och Warren 2008). Kvinnorna som deltog i studien 
gjord av Markovic, Manderson och Warren (2008) upplevde negativa känslor 
relaterat till att de inte hade möjligheten att välja ifall de ville behålla sin 
reproduktiva förmåga. En del kvinnor upplevde förlusten av den reproduktiva 
valfriheten som en negativ konsekvens av hysterektomin även fast de inte hade några 
planer på att skaffa fler barn (Markovic, Manderson och Warren 2008). De flesta 
kvinnorna hade dock ingen önskan om att behålla förmågan till reproduktivitet 
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eftersom kvinnorna redan uppfyllt dessa mål (Markovic, Manderson och Warren 
2008). Kvinnorna upplevde livmodern som ett organ vilket uppfyllt sin funktion 
eftersom barn inte längre fanns i livsplanerna (Markovic, Manderson och Warren 
2008). Vissa kvinnor som genomgått hysterektomi gjorde antaganden om att kvinnor 
generellt tar graviditet för givet (Elmir et al. 2012). Kvinnorna som deltog i studien 
gjord av Elmir (2014) såg det som ett privilegium att ha barn eftersom den 
möjligheten inte längre fanns. En del av kvinnorna såg även möjligheten till att 
adoptera eller att bli fosterföräldrar ifall de önskade sig fler barn.  
 

Sexualitet och relationer 
Enstaka kvinnor i Nyheim Solbrække och Bondeviks (2015) studie upplevde att 
partnern blivit tillbakadragen i sexuallivet efter operationen samt att partnern fick 
dåligt samvete över detta. Upplevelsen av sig själv som en sexuell individ påverkades 
negativt relaterat till förlusten av den reproduktiva förmågan, detta inverkade även 
på relationen till partnern (Pearce et al. 2014). I kontrast till studien gjord av Pearce 
et al. (2014) upplevde kvinnorna i Aparecida Barbosa Merighis et al. (2012) studie att 
livmodern inte hade någon väsentlig roll för upplevelsen vid samlag. I Markovic, 
Manderson och Warrens (2008) studie beskrev enstaka kvinnor att de började 
ifrågasätta värdet på relationer med yngre män, förlusten av den reproduktiva 
förmågan upplevdes vara till grund för detta. Kvinnorna upplevde att de förhindrade 
partnern från att bli far till egna barn. I Markovic, Manderson och Warrens (2008) 
studie framkom det även att kvinnorna upplevde en oro relaterat till att den sexuella 
lusten förändrats efter operationen. Däremot upplevde kvinnorna i Aparecida 
Barbosa Merighis et al. (2012) studie ingen negativ inverkan på sexuallivet efter 
hysterektomin, de upplevde snarare att sexuallivet var bevarat eller märkbart 
förbättrat.  
 

Emotionella påfrestningar 

Reaktioner och återupplevelser  
Kvinnorna i Elmirs et al. (2012) studie upplevde blandade känslor efter att de 
genomgått hysterektomin. De använde ord som chockerande, traumatiskt och 
skräckinjagande för att beskriva upplevelsen. I De la Cruz et al. (2013) studie 
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upplevde kvinnorna ingen känslomässig reaktion efter vetskap om att förlossningen 
resulterat i en akut hysterektomi. De omedelbara reaktionerna var tacksamhet och 
lättnad över att ha överlevt ett livshotande tillstånd, detta försenade reaktionerna av 
sorg och ilska som ofta framträdde en tid efter sjukhusvistelsen. Därför upplevde 
kvinnorna att den psykologiska bedömningen som utfördes på sjukhuset inte 
indikerade psykisk hälsa, även om resultatet av bedömningen visade på det (De la 
Cruz et al. 2013). 
 
Vissa av kvinnorna undvek att vistas på sjukhus eftersom detta påminde dem om 
deras egen sjukhusvistelse i samband med hysterektomin (Elmir et al. 2012; De la 
Cruz et al. 2013). Dofter och röster i sjukhusmiljön utlöste obehagliga minnen av 
upplevelsen när kvinnorna återvände till sjukhuset, detta medförde att vissa av 
kvinnorna blev oroliga och började hyperventilera (Elmir et al. 2012). Några av 
kvinnorna i Elmirs et al. (2012) studie undvek också läkarkontakt, även när deras 
barn var i behov av detta. I motsats till Elmirs et al. (2012) studie framkom i 
resultatet av De la Cruz et al. (2013) studie att en del kvinnor behövde komma 
tillbaka till sjukhuset för att se var allt inträffade och för att kunna lämna händelsen 
bakom sig. Kvinnorna i Elmirs et al. (2012) studie upplevde även att minnen kunde 
utlösas vid synen av en gravid kvinna. Detta orsakade känslomässigt lidande, särskilt 
om den gravida kvinnan var en familjemedlem eller vän. När kvinnorna 
konfronterades med dessa situationer upplevde de känslor av ilska, frustration och 
sorg. Kvinnorna upplevde det därför inte alltid lätt att umgås med en gravid kvinna 
utan att påminnas om sin egen graviditet samt upplevelsen av hysterektomin (Elmir 
et al. 2012). 
 

Bemötande i sjukvården 
Flertalet studier visar att information från sjukvårdspersonal var av betydelse för hur 
kvinnorna upplevde situationen (Reis et al. 2008; De la Cruz et al. 2013; Elmir et al. 
2012). Kvinnorna beskrev även att emotionellt stöd var en viktig del i omvårdnaden. 
Ett gott emotionellt stöd baserades på uppmärksamhet, medlidande och ömhet vilket 
en del av kvinnorna upplevde sig få (De la Cruz et al. 2013). Dock var det många 
kvinnor som upplevde att sjukvårdspersonalen inte tillgodosåg deras känslomässiga 
behov efter operationen. De få resurser som erbjöds till detta syfte var enligt 
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kvinnorna otillräckliga (De la Cruz et al. 2013). Kvinnorna i De la Cruz et al. (2013) 
studie upplevde också att kommunikationsproblem uppstod på grund av konstanta 
personalbyten samt att inte känna till vem kontaktpersonen var. De upplevde även att 
sjukvårdspersonalen inte läste journalerna och fann det obekvämt att behöva 
informera personalen om att det inte fanns någon livmoder att kontrollera samt att 
de inte hade något behov av preventivmedel (De la Cruz et al. 2013).  
 

DISKUSSION 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha 
genomgått hysterektomi. Resultatet som framkom har presenterats i tre 
huvudkategorier samt sex underkategorier. Anpassning till ett ”nytt liv” – nya 
möjligheter och att hantera situationen. Förlusten av det reproduktiva organet – 
infertilitet och kvinnlighet samt sexualitet och relationer. Emotionella påfrestningar 
– reaktioner och återupplevelser samt bemötande i sjukvården (se tabell 4).  
 

Resultatdiskussion 

Teoretisk referensram – Roy’s adaptionsmodell (RAM) 
Enligt sjuksköterskan Callista Roy’s adaptionsmodell (RAM) finns fyra adaptiva 
funktionsområden: fysiologiskt-fysiska funktioner, självuppfattning och 
gruppidentitet, rollfunktion samt ömsesidigt relaterande. Det fysiologiskt-fysiska 
funktionsområdet handlar om hur en person upprätthåller fysiologisk integritet 
genom att bevara den fysiologiska balansen. Funktionerna är kopplade till basala 
fysiologiska behov som till exempel nutrition, elimination och aktivitet (Wiklund 
Gustin och Lindwall 2012, 236). Självuppfattning delas in i det fysiska jaget och 
personliga jaget. Det fysiska jaget innefattar kroppsuppfattning och kroppsupplevelse 
medan det personliga jaget innefattar det moraliskt-etiskt-andliga jaget, vårt ideala 
själv samt jagstyrka/jagkonsistens. Gruppidentitet är en adaptiv funktion som 
kommer till uttryck i gruppens behov av en egen identitet och integritet (Wiklund 
Gustin och Lindwall 2012, 236-237). Det tredje adaptiva funktionsområdet utgörs av 
våra rollfunktioner, hur vi kan hantera sociala interaktioner med andra människor. 
Detta område berör vår sociala integritet, dvs. behovet av att veta vem man själv är i 
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relation till andra för att kunna handla på ett ändamålsenligt sätt i det sociala livet 
(Wiklund Gustin och Lindwall 2012, 237-239). Ömsesidigt relaterande är en adaptiv 
funktion som är nära sammankopplad med våra känslor men framförallt med 
människans grundläggande strävan efter att upprätta och bevara nära, vårdande och 
utvecklande relationer (Wiklund Gustin och Lindwall 2012, 239-241). 
 

Anpassning till ett ”nytt liv” 
Litteraturstudien visar att kvinnorna upplevde en lättnad när de inte längre behövde 
oroa sig över menstruationen, liknande upplevelser finns beskrivna i flertalet studier 
(jfr Desai 2016; Uskul et al. 2008; Wade et al. 2000; Dell och Papagiannidou 1999; 
Cabness 2010). I litteraturstudiens resultat framkom även att kvinnorna upplevde 
kontroll över sina kroppar efter att ha genomgått hysterektomin och att kontrollen 
ansågs vara ett resultat av att de rikliga blödningarna upphört. Liknande upplevelser 
återfinns i Cabness (2010) och Uskuls et al. (2008) studie. Det behöver dock inte 
upplevas på detta viset. Dell och Papagiannidou (1999) skriver att kvinnorna 
upplevde frånvaro av kontroll efter hysterektomin, detta berodde på det tomrum som 
skapades i kroppen efter avlägsnandet av livmodern.  
 
I litteraturstudien framkommer att kvinnorna upplevde förbättringar i de flesta 
områdena i livet efter att ha genomgått hysterektomi. En av förbättringarna var att 
kvinnorna kunde utföra aktiviteter som innan operationen begränsats på grund av de 
rikliga blödningarna. Denna upplevelse överensstämmer väl med andra studier (jfr 
Uskul et al. 2008; Augustus 2002; Desai 2016). Kvinnorna i litteraturstudien 
upplevde även att de fått mer energi efter operationen, liknande upplevelser återfinns 
i Cabness (2010) studie där majoriteten av kvinnorna kände sig mer energiska efter 
att de genomgått hysterektomin. Positiva aspekter som kvinnorna i litteraturstudien 
upplevde efter att de genomgått hysterektomin var att de inte längre behövde 
bekymra sig över preventivmedel. Liknande upplevelser av partners till kvinnor som 
genomgått hysterektomi finns beskrivna i en annan studie. Männen i Akiko Komura 
Hogas et al. (2012) studie upplevde en lättnad över att inte behöva bekymra sig över 
preventivmedel, dessa män hade redan barn och önskade sig inga fler. 
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Efter att ha genomgått hysterektomin upplevde vissa av kvinnorna i litteraturstudien 
att de kunde utöva religiösa aktiviteter bättre och mer regelbundet, innan 
operationen hade kvinnorna ofta förbjudits att delta i dessa aktiviteter på grund av 
blödningarna. Det finns även andra studier som visar att kvinnorna upplevde att de 
återigen kunde utöva religiösa aktiviteter som innan operationen begränsats på 
grund av att menstruationen betraktas som oren i deras religion (Desai 2016). Några 
av kvinnorna i litteraturstudien betraktade dock inte menstruationen som oren, de 
upplevde att menstruationen renade kroppen och gav dem hälsa och var därför 
bekymrade över dess frånvaro. Enligt Håkanson (2014, 220) är synen på hälsa och 
ohälsa, rent och orent individuell, men den präglas även av kultur och religion. 
Sjuksköterskan bör därför identifiera vad som är viktigt för patienten utifrån dennes 
kulturella bakgrund, men även ha i åtanke att inte dra generella slutsatser om 
människors kulturella värderingar eftersom en kulturell grupp inte är homogena 
(Jirwe, Momeni och Emami 2014, 350). 
 
Från litteraturstudien framkommer att kvinnorna upplevde sig mer positiva till att 
delta i sociala sammanhang efter att de genomgått operationen, innan hysterektomin 
upplevde kvinnorna begränsningar inom detta område. Liknande upplevelser finns 
beskrivna i Cabness (2010) studie där kvinnorna innan operationen upplevde att det 
sociala livet var begränsat på grund av fysiska och emotionella faktorer. Kvinnorna i 
Cabness (2010) studie menade att de oförutsägbara och pinsamma blödningarna 
medförde att de avstod från sociala evenemang. Vidare menar Cabness (2010) att 
yngre kvinnor upplevde en större otillfredsställelse av livskvalitén efter att ha 
genomgått hysterektomi jämfört med äldre kvinnor. De yngre kvinnorna uppvisade 
också en högre grad av depression. Vissa av kvinnorna i litteraturstudien började 
tvivla på meningen med livet efter att de genomgått hysterektomin, några av 
kvinnorna hade till och med funderat på att avsluta sitt liv.  
 
Att börja tvivla på meningen med livet eller att känna sig deprimerad kan enligt 
Wiklund Gustin och Lindwall (2012, 225) ses som ett hot mot personens hälsa och 
ligga till grund för misslyckade försök till adaption efter att t.ex. ha genomgått 
hysterektomi. Enligt Roy’s adaptionsmodell innebär adaption att man hittar jämvikt 
och balans i tillvaron, man bör därför aktivt försöka anpassa sig till 
livsomständigheter för att bevara den personliga integriteten samt för att kunna 
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utvecklas. Sjuksköterskan bör stödja kvinnorna för att de ska återfå balansen i livet. 
(Wiklund Gustin och Lindwall 2012, 225). Genom att sjuksköterskan 
uppmärksammar och aktivt lyssnar på kvinnan kan det hjälpa henne att integrera 
negativa livshändelser och finna ny mening eller stöd i att uthärda svåra händelser i 
livet (Ternestedt och Norberg 2014, 57). 
 

Förlusten av det reproduktiva organet 
Litteraturstudiens resultat visar att upplevelserna efter att ha genomgått 
hysterektomi varierade från kvinna till kvinna. Enligt RAM kan kvinnorna få svårt att 
hantera det sociala samspelet om de inte kan leva i enlighet med de roller och 
förväntningar som finns från dem själva och från andra (Wiklund Gustin och 
Lindwall 2012, 237-239). Om kvinnorna börjar tvivla på sin egen identitet kan de 
enligt RAM leda till en rad hälsoproblem som t.ex. ångest (Wiklund Gustin och 
Lindwall 2012, 236-237). En del av kvinnorna i litteraturstudien upplevde sig mindre 
kvinnliga efter operationen och vissa kvinnor upplevde sig även som män. Dock var 
det många kvinnor som upplevde att kvinnligheten förstärktes när de blivit av med 
sina hälsoproblem, dessa kvinnor associerade inte kvinnligheten med varken 
livmodern eller menstruationen. Detta kan liknas med studien gjord av Cabness 
(2010) där majoriteten av kvinnorna upplevde sig kvinnliga efter att de genomgått 
hysterektomin. En kvinna som anpassat sig till den nya kroppen kan anses vara i 
balans enligt RAM. Detta kan leda till att kvinnan känner sig säker på vem hon är 
samt uppleva sig själv som hel och betydelsefull (Wiklund Gustin och Lindwall 2012, 
236-237).  
  
Kvinnorna i litteraturstudien upplevde infertiliteten på olika sätt. Flertalet kvinnor 
upplevde negativa känslor relaterat till att de inte längre kunde få barn. Till denna 
grupp tillhörde de kvinnor som inte hade några barn men även några kvinnor som 
inte planerade att skaffa fler barn men som ändå ville behålla valfriheten. Detta 
framkommer även i Cabness (2010) studie där kvinnorna uttryckte en sorg över att 
inte längre kunna få barn. Enstaka kvinnor i litteraturstudiens resultat började även 
ifrågasätta värdet på relationen till partnern eftersom kvinnorna upplevde att de 
förhindrade partnern från att bli far till egna barn. Detta kan jämföras med andra 
studier där män som önskade bli fäder fann infertiliteten som ett problem (Akiko 
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Komura Hoga et al. 2012; Askew och Zam 2013). Som litteraturstudien beskriver 
upplevde vissa kvinnor att de förlorat ett organ som uppfyllt sin funktion. Det finns 
även andra studier som visar på att kvinnor upplevde att livmodern inte hade någon 
funktion eftersom de inte var intresserade av att skaffa barn eller fler barn (Desai 
2016; Askew 2009). I RAM beskrivs självuppfattningen bland annat vara kopplad till 
det personliga jaget. Några av de aspekter som ingår i det personliga jaget är vår bild 
av vilka vi är, vilka vi vill bli och vad vi vill uträtta i livet (Wiklund Gustin och 
Lindwall 2012, 236- 237). En reflektion utifrån detta är att en kvinna som önskar 
barn men som inte kan bli gravid riskerar att få en låg självuppfattning eftersom 
hennes bild av vem hon vill bli och vad hon vill uträtta i livet inte går enligt planen.  
 
I litteraturstudiens resultat framkom att kvinnorna hade skilda upplevelser angående 
förändringar i sexualiteten. Några av kvinnorna upplevde dock att den sexuella lusten 
bevarats eller förbättrats. Det finns även andra studier som visar att kvinnor 
upplevde att den sexuella lusten bevarats eller förbättrats (jfr Wagner et al. 2005; 
Askew och Zam 2013; Augustus 2002; Cabness 2010; Helström, Sörbom och 
Bäckström 1995). Kvinnorna i Askew och Zams (2013) studie uppgav att sexuallivet 
blev roligare och mer spontant efter operationen. Däremot uppgav några av 
kvinnorna i litteraturstudiens resultat att upplevelsen av sig själv som en sexuell 
individ påverkades negativt efter att ha genomgått hysterektomin, detta inverkade 
även på relationen med partnern. I jämförelse med kvinnorna från litteraturstudien 
visade Akiko Komura Hogas et al. (2012) studie att männen hade likande 
erfarenheter. De män, vars fruar inte varit särdeles intresserade av samlag innan 
operationen uppgav att kvinnorna visade en kraftig minskning av sexuell lust efter 
operationen. Lonnée-Hoffman, Schei, och Erikssons (2006) studie visar att partners 
som upplevde dålig sexuell tillfredsställelse innan operationen i stor utsträckning 
upplevde dålig sexuell tillfredsställelse efter operationen. Andra män uppgav dock att 
sexuallivet förbättrats eftersom deras fruar visade en mer intensiv sexuell lust och en 
bättre sexuell energi (Akiko Komura Hoga et al. 2012).  
 
Enstaka kvinnor i litteraturstudien upplevde att partnern blivit tillbakadragen i 
sexuallivet efter hysterektomin samt att partnern fick dåligt samvete över detta. 
Däremot var det många kvinnor i studien gjord av Askew och Zam (2013) som 
upplevde att hysterektomin inte inverkat på relationen till partnern och att denne 
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varit förstående och stöttande genom hela processen. Dock upplevde vissa av männen 
i Akiko Komura Hogas et al. (2012) studie svårigheter med situationen som uppstod 
efter att kvinnorna genomgått hysterektomin, de uppgav att de kände sig 
överväldigad av situationen. De kvinnor som uppgav att deras partner inte visat stöd 
eller omtanke efter operationen upplevde en brist på kärlek (Askew och Zam 2013). 
Om kvinnans nära relationer blir mindre gynnsamma kan det enligt RAM skapa 
obalans. Om hon däremot känner trygghet i, och upprätthåller nära och vårdande 
relationer till andra hjälper dessa relationer henne att växa och utvecklas (Wiklund 
Gustin och Lindwall 2012, 231). 
 

Emotionella påfrestningar 
I denna litteraturstudie upplevde vissa av kvinnorna att sjukvårdspersonalen inte 
tillgodosåg deras känslomässiga behov efter att de genomgått hysterektomin. 
Kvinnorna beskrev att emotionellt stöd var en viktig del i omvårdnaden och att de få 
resurser som erbjöds till detta syfte var otillräckliga. En annan studie framhåller 
liknande upplevelser där kvinnorna uttryckte behovet av emotionellt stöd samt 
påpekade att det emotionella stödet för kvinnor som genomgått hysterektomi var 
bristfälligt inom vården (Wade et al. 2000). Om kvinnornas psykologiska och andliga 
integritet inte tillgodoses kan det enligt Wiklund Gustin och Lindwall (2012, 236-
237) resultera i hälsoproblem som t.ex. känslor av maktlöshet samt ineffektiva 
copingstrategier eftersom man tappar kontakten med sig själv, ens egna behov och 
förutsättningar. Sjuksköterskan bör därför sätta sig in i kvinnans situation så gott 
som möjligt för att uppfatta det emotionella läget hon befinner sig i, detta är 
avgörande för att bemötandet ska uppfattas som tröst (Santamäki Fischer och 
Dahlqvist 2009, 123-124). 
 
I litteraturstudiens resultat framkom också att informationen från 
sjukvårdspersonalen var av betydelse för hur kvinnorna upplevde situationen. Det 
finns även andra studier som tar upp kvinnors upplevelse av information från 
sjukvårdspersonalen. En tredjedel av kvinnorna i Wades et al. (2000) studie 
upplevde att de inte erhållit tillräcklig information angående hysterektomin, anatomi 
samt fysiologi. De upplevde även att kvaliteten och kvantiteten på informationen var 
otillräcklig. Kvinnorna i Desais (2016) studie upplevde också att de inte erhållit 
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tillräckligt med information från sjukvårdpersonalen, de upplevde att 
sjukvårdspersonalen inte informerat dem om eventuella biverkningar. Kvinnorna i 
Wades et al. (2000) studie önskade samtala med andra kvinnor som genomgått 
hysterektomi samt förses med aktuell och korrekt litteratur. För att kvinnorna ska 
uppleva att de är delaktiga i vården bör sjuksköterskan ge muntlig, skriftlig och 
individpassad information samt utgå från vad patienten redan vet (Eldh 2014, 495). 
 
Litteraturstudien visar att reaktionerna från kvinnor som genomgått akut 
hysterektomi i vissa fall var fördröjda. Kvinnorna upplevde därför att den 
psykologiska bedömningen som gjordes på sjukhuset inte var relevant. I Wades et al. 
(2000) studie upplevde kvinnorna att de inte fått tillräcklig information angående de 
potentiella psykiska biverkningar som kunde uppstå efter att de genomgått 
hysterektomin. En reflektion utifrån detta är att den psykiska aspekten bör iakttas vid 
eventuell uppföljning för att kvinnor med psykisk ohälsa inte ska hamna ”mellan 
stolarna” och att sjuksköterskan bör ge tydlig information angående den hjälp som 
finns att tillgå om behov finns. 
 
Kvinnorna i litteraturstudien upplevde det påfrestande att umgås med gravida 
kvinnor eftersom de påmindes om sin egen graviditet och sin upplevelse av 
hysterektomin. Enligt Roy’s adaptionsmodell är en av våra adaptiva funktioner vårt 
ömsesidiga beroende av andra människor och den grundläggande strävan efter att 
bevara nära, vårdande och utvecklande relationer till andra samt att känna trygghet 
(Wiklund Gustin och Lindwall 2012, 239-241). I och med att kvinnorna drar sig 
undan vänner och familj som är gravida kan denna adaptiva funktion försummas. 
Detta kan leda till att det känslomässiga behovet inte tillgodoses i samspel med andra 
samt att kvinnorna kan uppleva känslor av ensamhet (Wiklund Gustin och Lindwall 
2012, 239-241). Litteraturstudien visar också att vissa av kvinnorna upplevde det 
mödosamt att behöva återvända till sjukhuset efter att de genomgått hysterektomin. 
En av processerna som formar självuppfattningen handlar om hur människan via 
perception tar till sig sinnesintryck och tolkar dem (Wiklund Gustin och Lindwall 
2012, 236-237). En reflektion utifrån detta är att sinnesintrycken som kvinnorna i 
litteraturstudien utsattes för under vistelsen på sjukhuset kan ha gjort dem ängsliga 
över att återvända till sjukhusmiljön.  
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Betydelse för omvårdnad 
För många kvinnor är gynekologiska besvär förknippat med förlägenhet, skam och 
skuldkänsla. Kvinnor med dessa besvär kan känna sig extra sårbara och utsatta då 
besvären har nära samband med intimitet (Jerpseth 2011, 18). Eftersom kvinnor med 
gynekologiska besvär allt oftare behandlas på dagkirurgiska avdelningar och 
polikliniker (Jerpseth 2011, 17) kommer många sjuksköterskor någon gång att träffa 
patienter med dessa besvär. Sjuksköterskan bör ha kompetens att kartlägga och 
bedöma patientens behov av uppföljning och handledning (Jerpseth 2011, 17). Därför 
anser författarna det viktigt att ha kännedom om kvinnors upplevelser efter att ha 
genomgått en hysterektomi även om upplevelserna inte ska generaliseras, varje 
kvinna är unik och så även hennes upplevelse. För att sjuksköterskan ska kunna ge 
personcentrerad vård är det därför viktigt att sjuksköterskan aktivt lyssnar på 
kvinnans berättelse om sin situation (Eldh 2014, 495). När sjuksköterskan förstår hur 
en specifik individ upplever sin situation blir det lättare att planera för åtgärder som 
är viktiga för ett väl fungerande vardagsliv (Nyström 2014, 470). Kvinnorna i 
litteraturstudien uppgav att informationen från sjukvårdspersonalen var av betydelse 
för hur de upplevde situationen samt att emotionellt stöd var en viktig del i 
omvårdnaden efter att de genomgått hysterektomin. Sjuksköterskan bör förbereda 
kvinnan på vad de olika leden i utredningen och behandlingen innebär, på så sätt kan 
man skapa en förutsägbarhet som gör det lättare för kvinnan att hantera situationen 
(Jerpseth 2011, 19). 
 

Metoddiskussion 
Vid kvalitativa metoder studeras helheter och inte variabler. Forskningen ger 
beskrivande data som kan bestå av det talade eller det skrivna ordet. Vid studier av 
människors upplevelser, erfarenheter och uppfattningar är ofta ord det bästa sättet 
att beskriva dessa fenomen på (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 52). Syftet med 
litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha genomgått 
hysterektomi, därför valde författarna att använda studier med kvalitativ metod. 
Litteratursökning i flera databaser som har omvårdnadsfokus kan stärka arbetets 
trovärdighet eftersom det ökar chansen att hitta relevanta artiklar (Henricson 2012, 
473). Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 79-80) menar också att det inte räcker 
att basera den systematiska litteratursökningen på en enda databas. Författarna 
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genomförde därför litteratursökningen i tre olika databaser för att hitta relevant 
litteratur som svarade på studiens syfte. 
 
Avgränsningarna som gjordes ansågs vara rimliga med tanke på att författarna ville 
belysa nuläget av kvinnornas upplevelser efter att ha genomgått hysterektomi. 
Östlundh (2012, 74) skriver också att vetenskapligt material är en färskvara, därför 
gjordes en avgränsning på tio år i sökningarna. Författarna använde sökoperatorn 
AND för att avgränsa sökningarna till att passa syftet med studien (Willman, Stoltz 
och Bahtsevani 2011, 65). Trots att författarna ansåg att sökorden skulle svara på 
litteraturstudiens syfte påträffades flertalet artiklar som inte gjorde det. Material som 
inte överensstämde med syftet och de angivna inkluderingskriterierna för 
litteraturstudien sorterades bort (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 94). Genom 
att läsa titlar och abstrakt kunde artiklar sorteras bort redan i första urvalet 
(Henricson 2012, 473). En del artiklar som svarade emot syftet sorterades också bort 
på grund av kriterierna för språk. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 67) menar 
att författarna bör begränsa sig till det språk de behärskar eftersom 
forskningslitteratur omfattar artiklar skrivna på olika språk. Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011, 78) skriver också att sökningarna bör kompletteras genom 
manuella sökningar i artiklars referenslistor. Författarna genomförde den manuella 
sökningen genom att studera referenslistor i de artiklar som redan påträffats. De 
artiklar som upptäcktes vid den manuella sökningen och ansågs vara intressanta för 
litteraturstudien uppfyllde dock inte kriteriet för tid. 
 
Åtta av artiklarna som gick vidare till tredje urvalet ansågs vara av god kvalité. 
Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av Olsson och Sörensens (2011, 285) 
bedömningsmall för kvalitativa studier (se bilaga 2). Författarna valde denna mall 
eftersom den var lätt att följa samt att poängsättningen för graden av kvalité var 
logisk och lättförståelig. Granskningen genomfördes enskilt av författarna för att 
sedan jämföra och sammanföra tolkningarna. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 
93) menar att granskningen får en större tyngd om den utförs av minst två oberoende 
granskare.  
 
Resultatbeskrivningarna har granskats av såväl kurskamrater som handledare vilket 
enligt Henricson (2012, 474) stärker trovärdigheten på litteraturstudien. Vidare 
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skriver Henricson (2012, 474) att en utförlig redovisning av urval, sökord, 
datainsamling samt dataanalys under metodavsnittet medför en god reliabilitet. 
Författarna har haft detta i åtanke under utvecklingen av metodavsnittet. För att få 
en inblick i hur författarna gått tillväga under arbetets gång har tabeller för sökningar 
(se tabell 1, bilaga 1), analys (se tabell 3, bilaga 4) samt en artikelöversikt med 
kvalitetsgranskning (se tabell 2, bilaga 3) skapats. Dessa tabeller har placerats som 
bilagor i litteraturstudien. I de artiklar som valdes ut till litteraturstudien användes 
olika typer av intervjumetoder, bland annat telefonintervjuer, mailintervjuer samt 
”face to face” intervjuer. Henricson (2012, 474) menar att olika intervjumetoder kan 
medföra svårigheter att dra slutsatser i resultatet. Datainsamling, granskning och 
analys kan ha påverkats eftersom detta är första gången som författarna skriver en 
litteraturstudie (Henricson 2012, 472).  
 
Kvalitativ forskning ger läsaren möjlighet att få insikt i och förståelse för olika 
individers sociala verklighet (Forsberg och Wengström 2016, 145). Dock ska 
resultatet från en studie med kvalitativ innehållsanalys inte generaliseras även om 
det kan vara väl överförbart till liknande kontext som avser grupper eller situationer 
(Danielson 2012, 341). Författarna anser därför inte att resultatet som framkom i 
litteraturstudien är generaliserbart även då flertalet likheter i kvinnornas upplevelser 
efter att ha genomgått hysterektomi upptäcktes. 
 

Forskningsetisk diskussion 
Förförståelse är den bild författarna har av ett fenomen innan det studeras (Lundman 
och Hällgren Graneheim 2012, 197). Förförståelsen har diskuterats författarna 
emellan och författarna hade ingen tidigare erfarenhet inom det valda området. 
Däremot uppkom förutfattade meningar, dessa handlade om att yngre kvinnor skulle 
hantera hysterektomin sämre jämfört med äldre kvinnor. Graviditet och barn ansågs 
vara till grund för denna fördom. Författarna höll dock denna fördom åt sidan när 
resultatet sammanställdes för att detta inte skulle påverka resultatet (Henricson 
2012, 474). Lundman och Hällgren Graneheim (2012, 197) menar dock att det inte 
går att utesluta att förförståelsen inte påverkar resultatet då våra tolkningar ofta sker 
omedvetet. Författarna anser att allt material som svarat på studiens syfte har 
redovisats på ett neutralt sätt, oavsett om detta har motsvarat fördomar eller inte.  
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Eftersom alla artiklar i litteraturstudien är skrivna på engelska kan författarna 
misstolkat eller missuppfattat delar av materialet (Kjellström 2012, 86). Författarna 
läste materialet upprepade gånger samt diskuterade innehållet tillsammans för att 
minska risken för misstolkning, svenskt-engelskt lexikon användes vid behov. 
 

Konklusion 
Tusentals kvinnor i Sverige genomgår årligen hysterektomi och det blir allt vanligare 
att patienter med gynekologiska besvär behandlas på dagkirurgiska avdelningar och 
polikliniker. Upplevelserna bland kvinnor som genomgått hysterektomi är 
individuella, vilket resultatet i denna litteraturstudie visar. Det är därför viktigt att 
sjuksköterskan aktivt lyssnar på kvinnans berättelse om sin situation. De kvinnor 
som upplevde problem innan operationen upplevde hysterektomin positivt. Även de 
kvinnor som sedan tidigare hade barn upplevde generellt operationen mer positivt än 
de kvinnor som inte hade barn eller hade planer på att skaffa barn. Liknande 
upplevelser framkom bland kvinnorna oavsett om de genomgått en akut eller 
planerad hysterektomi. Skillnaden var dock att kvinnorna som genomgått en akut 
hysterektomi fick fördröjda reaktioner eftersom den omedelbara reaktionen var 
tacksamhet över att ha överlevt ett livshotande tillstånd på grund av postpartum 
blödning. Det framkom även att kvinnorna upplevde förändringar i kvinnlighet, detta 
var relaterat till förlusten av livmodern. De kvinnor som upplevde problem innan 
operationen upplevde dock att kvinnligheten förstärktes efter operationen. Somliga 
kvinnor uppgav även att sjukvårdspersonalen inte tillgodosåg deras känslomässiga 
behov efter operationen och att de resurser som erbjöds till detta syfte var 
otillräckliga. Författarna anser därför att det skulle behövas mer kvalitativ forskning 
om hur kvinnor upplever bemötandet av sjukvårdspersonal i samband med 
hysterektomi för att sjuksköterskan ska kunna ge adekvat och personcentrerad 
omvårdnad. 
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Bilaga 1. Tabell 1. Söktabell.  
 

Datum Databas Filter Sökord Antal träffar Urval 1 
Antal lästa 
abstrakt 
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artiklar 
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Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Urval 4  
Använda artiklar 

2016-
04-04 

PsycINFO Peer reviewed 
Publish date: 2006-2016 
Qualitative study 

Hysterectom* AND 
Experience* 

11 7 6 4 4 

2016-
04-04 

PsycINFO Peer reviewed 
Publish date: 2006-2016 
Interview 

Hysterectom* AND 
Experience* 

13 7 5 4 4 
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04-04 

PsycINFO Peer reviewed 
Publish date: 2006-2016 

Hysterectom* AND 
Narrative* 

3 3 2 2 2 
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PsycINFO Peer reviewed 
Publish date: 2006-2016 
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Hysterectom* AND 
Perspective* 

4 4 0 0 0 

2016-
04-04 

PsycINFO Peer reviewed 
Publish date: 2006-2016 
Qualitative study 

Hysterectom* AND 
Attitude* 

5 5 0 0 0 

2016-
04-04 

PsycINFO Peer reviewed 
Publish date: 2006-2016 

Hysterectom* AND 
Consequence* 

13 3 1 1 0 

2016-
04-04 

PsycINFO Peer reviewed 
Publish date: 2006-2016 
Qualitative study 

Hysterectom* AND Quality 
of life 

5 5 3 2 2 

2016-
04-04 

PsycINFO Peer reviewed 
Publish date: 2006-2016 
Qualitative study 

Hysterectom* AND 
Qualitative 

13 7 4 4 4 

2016-
03-30 

CINAHL Peer reviewed 
Publish date: 2006-2016 

Hysterectom* AND 
Experience* 

170 15 8 7 5 

2016-
03-30 

CINAHL Peer reviewed 
Publish date: 2006-2016 

Hysterectom* AND 
Narrative* 

7 7 0 0 0 

2016-
03-30 

CINAHL Peer reviewed 
Publish date: 2006-2016 

Hysterectom* AND 
Perspective* 

34 9 1 1 1 

2016-
03-30 

CINAHL Peer reviewed 
Publish date: 2006-2016 

Hysterectom* AND 
Attitude* 

64 10 2 1 1 

2016-
03-30 

CINAHL Peer reviewed 
Publish date: 2006-2016 

Hysterectom* AND 
Consequence* 

25 10 1 1 0 
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Bilaga 1. Tabell 1. Söktabell.  
 

Datum Databas Filter Sökord Antal träffar Urval 1 
Antal lästa 
abstrakt 

Urval 2 
Antal lästa 
artiklar 

Urval 3 
Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Urval 4 
Använda artiklar 

2016-
04-05 

PubMed Publish date: 10 years 
Humans 

Hysterectom* AND 
Experience* 

1190 15 6 4 3 

2016-
04-05 

PubMed Publish date: 10 years 
Humans 

Hysterectom* AND 
Narrative* 

13 9 1 1 1 

2016-
04-05 

PubMed Publish date: 10 years 
Humans 

Hysterectom* AND 
Attitude* AND Qualitative 

10 8 1 1 1 

Totalt (inklusive dubletter)  124 (cirka) 50 33 28 

Totalt (exklusive dubletter)   46 (cirka) 14 10 8 



!

Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning. 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod 
och resultat=3 p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod  
Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(Reperterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (Antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Kvinnor som genomgått 
hysterektomi 

Ej undersökt Liten andel Hälften  Samtliga  

Bortfall Ej angivet Mer än 20 % 5-20 % Mindre än 5 
% 

Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys 
saknas/ja 

Nej   

Kvalité på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat 
Frågeställningen 
besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller 
etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teorier etc.) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion 
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik 
och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning  

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
Överrensstämmelse med 
resultat (Resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 48 
p) 

P P  P  P  

    P  
Grad 1: 80 %     
Grad 2: 70 %     
Grad 3: 60 %     
     
Titel:  
Författare:  
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Bilaga 3. Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.  
 

Författare, tidskrift och 
årtal 

Titel 
 

Syfte Metod: design, urval och analys  Resultat Kvalitet 

Aparecida Barbosa 
Merighi, Miriam., Moura 
de Oliviera, Deíse., Pinto 
de Jesus, Maria Cristina., 
Akiko Komura Hoga, 
Luiza och Garofalo de 
Oliviera Pedroso, 
Anabella i Florianópolis 
2012. 

Experiences and 
expectations of women 
submitted to 
hysteretomy 

Att förstå 
upplevelser och 
förväntningar från 
kvinnor som 
genomgått/ska 
genomgå en 
hysterektomi 

En kvalitativ studie med individuella face to face 
intervjuer. En av frågorna som ställdes till 
kvinnorna var hur deras liv varit efter 
hysterektomin.  
 
Kvinnorna som rekryterades deltog i 
gynekologiklinikens individuella aktiviteter samt 
gruppaktiviteter på universitetssjukhuset i Sao 
Paulo, Brasilien. Kvinnorna som intervjuades hade 
genomgått hysterektomi för högst ett år sedan 
eller minst 60 dagar innan. Tio kvinnor 
intervjuades, de var mellan 38-54 år, gifta och 
hade barn. Kvinnor som genomgått en 
hysterektomi under de senaste 30 dagarna 
exkluderades.  
 
Materialet analyserades med en fenomenologisk 
analysmetod. 
 

Studien visar att myter angående avlägsnandet 
av livmodern väcks till liv när kvinnor ska 
genomgå en hysterektomi. Kvinnorna beslutar 
sig för att genomgå hysterektomi på grund av 
de symptom de upplever var dag. Efter 
operationen upplevde kvinnorna en positiv 
förändring i det sociala livet samt sexuallivet. 

Grad 2 

Författare, tidskrift och 
årtal 

Titel Syfte Metod: design, urval och analys Resultat Kvalitet 

De la Cruz, Cara Z., 
Coulter, Martha L., 
O’Rouke, Kathleen., Alio, 
P. Amina., Daley, Ellen 
M. och Mahan, Charles 
S. i Birth issues in 
perinatal care 2013. 

Womens experiences, 
emotional responses, 
and perceptions of care 
after emergency 
peripartum 
hysterectomy: A 
qualitative survey of 
women from 6 months to 
3 years postpartum 

Att undersöka 
kvinnors 
erfarenheter av 
akut peripartum 
hysterektomi för 
att kunna göra 
rekommendatione
r till vården 

En kvalitativ studie med djupgående, 
semistrukturerade intervjuer. 
 
Kvinnor rekryterades från en online-stödgrupp för 
kvinnor som upplevt EPH. Kvinnorna skulle ha 
genomgått operationen mellan perioden sex 
månader och tre år innan intervjun samt vara 
minst 18 år. Kvinnor som mist barnet under 
ingreppet samt hade suicidala tankar 
exkluderades. 21 kvinnor blev kontaktade för 
intervju, sex av dessa valde att inte delta.  
 
Materialet analyserades med hjälp av grounded 
theory. 
 

Studien visar att kvinnorna upplevde sig 
upprörda, men denna reaktion var ofta fördröjd. 
Sju teman identifierades: ”rädsla”, ”smärta”, 
”död och att vara döende”, ”Avdomnad eller 
fördröjda emotionella reaktioner”, ”knyta an 
med barnet” samt ”kommunikation; och behovet 
av information”.  

Grad 2 

 
 
 
 
 



!

 
 
Bilaga 3. Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning. 
 

Författare, tidskrift och 
årtal 
 

Titel 
 

Syfte Metod: Design, urval och analys  Resultat Kvalitet 

Elmir, Rakime i Journal 
of midwifery & womens 
health 2013.  

Finding meaning in life 
following emergency 
postpartum 
hysterectomy: what 
doesn’t kill us makes us 
stronger 

Att redogöra hur 
kvinnor finner 
mening med livet 
efter en svår 
postpartum 
blödning och akut 
hysterektomi 

En kvalitativ studie med djupgående intervjuer.  
En av frågorna som togs upp i intervjun var att 
kvinnorna skulle beskriva sina känslor relaterat till 
att ha genomgått hysterektomi.  
 
Rekrytering utfördes med hjälp av affischer och 
flygblad som placerades på universitet, 
tandkliniker, apotek och barnomsorg. Deltagarna 
skulle ha genomgått en hysterektomi till följd av 
en svår postpartum blödning och kunna 
konversera på engelska. 21 australienska kvinnor 
mellan 24-57 år intervjuades.  
 
Materialet analyserades med en induktiv 
analysmetod. 

Studien visar att alla kvinnor fann mening med 
livet efter hysterektomin, detta gav ett positivt 
perspektiv på livet. Huvudtemat i resultatet 
var: ”att gå vidare”. De fyra subteman som 
upptäcktes var: ”uppskatta livet och vad du 
har”, ”vad som egentligen räknas: utvecklas 
och växa”, ”Acceptera det: det är som det är” 
samt ”återskapa upplevelsen: se det positivt”.  

Grad 1 

Författare, tidskrift och 
årtal 
 

Titel 
 

Syfte Metod: Design, urval och analys  Resultat Kvalitet 

Elmir, Rakime., Schmied, 
Virginia., Jackson, Debra 
och Wilkes, Lesley i 
Midwifery journal 2010.  

Between life and death: 
Women´s experiences of 
coming close to death, 
and surviving a severe 
postpartum haemorrhage 
and emergency 
hysterectomy  

Att beskriva 
kvinnors 
upplevelser av 
akut hysterektomi 
efter en 
postpartum 
blödning  

En kvalitativ studie med semistrukturerade 
intervjuer. En av frågorna som ställdes till 
kvinnorna var att beskriva sina känslor relaterat 
till att ha genomgått hysterektomi.  
 
Kvinnor rekryterades från New South Wales, 
Victoria och Western Australia. Information 
förmedlades via posters och flygblad som 
placerades på universitet, apotek och 
barnomsorg. 21 australienska kvinnor mellan 24-
57 år deltog. Perioden sedan de genomgått 
hysterektomin varierade mellan 5 veckor till 28 
år.  
 
Materialet analyserades med en induktiv 
analysmetod. 
 

Studien visar att kvinnorna fann sig själva i en 
situation mellan liv och död. Kvinnorna kunde 
känna att döden var närvarande. De kände 
förtvivlan över den mängd blod de förlorade. 
Att ha varit nära döden och att ha genomgått 
hysterektomi fortsatte att påverka vissa kvinnor 
under månader och år.  

Grad 1 
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Bilaga 3. Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning. 
 

Författare, tidskrift och 
årtal 
 

Titel 
 

Syfte Metod: Design, urval och analys  Resultat Kvalitet 

Markovic, Milica., 
Manderson, Lenore och 
Warren, Narelle i Sex 
roles, A journal of 
research 2007. 

Pragmatic narratives of 
Hysterectomy among 
Australian women 

Att undersöka 
Australienska 
kvinnors 
erfarenhet av 
hysterektomi samt 
förstå hur 
operationen 
påverkar 
personligheten  

En kvalitativ studie med djupgående intervjuer. 
Alla intervjuer började med frågan: ”Kan du 
berätta om dina erfarenheter av hysterektomin?”.  
 
Rekrytering utfördes med hjälp av annonser i 
lokala tidningar, på hälsocenter, anslagstavlor, 
kvinnokliniker samt på internet i Victoria, 
Australien. 30 kvinnor från landsbygden samt 
städer blev intervjuade. 
 
Materialet analyserades med en induktiv 
analysmetod.  
 

Tre gemensamma teman som uppkom i studien 
var ”en negativ inställning till hysterektomi”, 
”ambivalens om hysterektomi” och ”uppfattning 
om en positiv inverkan på kvinnan”. Kvinnornas 
beslut att genomgå en hysterektomi var baserat 
på noggranna överväganden. 

Grad 1 

Författare, tidskrift och 
årtal 
 

Titel 
 

Syfte Metod: Design, urval och analys  Resultat Kvalitet 

Nyheim Solbrække, Kari 
och Bondevik, Hilde i 
International Journal of 
qualitative studies on 
health and well-being 
2015. 

Absent organs – Present 
selves: Exploring 
embodiment and gender 
identity in young 
Norwegian women´s 
accounts of 
hysterectomy 

Att undersöka 
kroppsuppfattning 
och självkänsla 
efter hysterektomi 
hos yngre kvinnor 
i Norge. 

En kvalitativ studie med djupgående intervjuer. 
 
Författarna tog hjälp av den gynekologiska 
cancerföreningen för att rekrytera kvinnor till 
studien. Åtta norska kvinnor mellan 25-43 år som 
genomgått hysterektomi under de tre senaste 
åren intervjuades.  
 
Materialet analyserades med hjälp av en narrativ- 
och caseorienterad analysmetod. 
 

Studien visar att kvinnor upplevde känslor av 
lidande på grund av förlusten av livmodern men 
även känslor av befrielse. Författarna valde att 
presentera berättelser av två kvinnor.  

Grad 2 
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Bilaga 3. Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning. 
 

Författare, tidskrift och 
årtal 
 

Titel 
 

Syfte Metod: Design, urval och analys  Resultat Kvalitet 

Pearce, Gemma., 
Thøgersen-Ntoumani, 
Cecile., Duda, Joan L. 
och McKenna, Jim i 
Qualitative health 
research 2014.  

Changing Bodies: 
Experiences of women 
who have undergone a 
surgically induced 
menopause 

Att undersöka 
kvinnors 
erfarenheter av 
kirurgisk 
menopaus som 
ett resultat av 
hysterektomi med 
bilateral salpingo-
ooforektomi 

En kvalitativ studie med semistrukturerade 
intervjuer. Kvinnorna fick bland annat berätta 
om deras erfarenheter av hysterektomi. 
 
Rekrytering utfördes genom att placera posters 
på bensinstationer, affärer, skolor, teatrar samt 
på damtoaletter. Sju kvinnor som genomgått 
hysterektomi med bilateral salpingo-ooforektomi 
blev intervjuade. Kvinnorna var mellan 47-59 år 
och hade barn.  
 
Materialet analyserades med en fenomenologisk 
analysmetod. 
 

Studien visar att kvinnornas kroppsuppfattning 
efter förändringen formade likheter och 
skillnader i upplevelserna. Det första temat i 
studien handlar om känsla av förändring i 
kroppens känslor och funktioner. Det andra 
temat handlar om innebörden av den 
förändrade kroppen och hur kvinnorna 
reflekterade över den förändrade 
kroppsuppfattningen. Det tredje och sista temat 
tar upp den utifrån sett dömda kroppen.  

Grad 1 

Författare, tidskrift och 
årtal 
 

Titel 
 

Syfte Metod: Design, urval och analys  Resultat Kvalitet 

Reis, N., Engin, R., 
Ingec, M och Bag, B i 
International journal of 
gynecological cancer 
2008.  

A qualitative study: 
beliefs and attitudes of 
women undergoing 
abdominal hysterectomy 
in Turkey 

Att undersöka tro 
och attityder hos 
kvinnor som 
genomgår 
abdominal 
hysterektomi 

En kvalitativ studie med djupgående 
semistrukturerade intervjuer. Kvinnorna fick 
berätta vilken betydelse det reproduktiva 
organet hade.  
 
Rekryteringen utfördes på en gynekologiklinik i 
Erzurum, Turkiet. Kvinnorna som deltog i studien 
var mellan 31-57 år och hade nyligen genomgått 
en hysterektomi.  
 
Materialet analyserades med hjälp av en 
innehållsanalys.  
 

Resultaten består av fem teman rörande 
kvinnors attityder till att ha genomgått 
abdominal hysterektomi. ”kvinnlig identitet”, 
”make/familjerelation”, ”sexualliv”, ”menopaus” 
och ”släktingars uppfattningar”.  

Grad 2 
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Bilaga 4. Tabell 3. Analystabell. 

Kategorier Anpassning till ett ”nytt liv” Förlusten av det reproduktiva 
organet 

Emotionella påfrestningar 

Underkateg
orier 

Nya möjligheter Att hantera 
situationen 

Infertilitet och 
kvinnlighet 

Sexualitet och 
relationer 

Reaktioner och 
återupplevelser 

Bemötande i sjukvården 

Aparecida 
Barbosa 
Merighi et al. 
(2012) 
 

x  x x   

De la Cruz et 
al. (2013) 

  x  x x 

Elmir (2014) 
 

x x     

Elmir et al. 
(2012) 

 x x  x x 

Markovic, 
Manderson 
och Warren 
(2008) 
 

x  x x   

Nyheim 
Solbrække 
och 
Bondevik 
(2015) 

x x x x   

Pearce et al. 
(2014) 

x x x x   

Reis et al. 
(2008) 

x  x   x 



!

 


