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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Sexualitet är ett komplext begrepp och kan förändras vid sjukdom. Hysterektomi 

innebär ett borttagande av livmodern vilket kan innebära fysiologiska och psykologiska 

förändringar för kvinnan. Tidigare forskning tyder på att sexualitet är tabubelagt och att 

sjuksköterskor tenderar att inte ta upp ämnet sexualitet med patienten.  

Syfte: Att beskriva kvinnans uppfattning av sin sexualitet vid hysterektomi samt vilken information 

och vilket stöd kvinnan önskar från sjuksköterskan. 

Metod: Tretton artiklar, fyra med kvalitativ och nio med kvantitativ ansats, valdes ut via sökningar 

i databaserna PsycINFO och PubMed. Artiklarna granskades och värderades utifrån 

granskningsmallar och de artiklar som hade medel eller hög nivå användes i studien. Efter 

genomgång av alla artiklar hittades områden som sammanställdes till ett resultat. 

Resultat: Sexualitet och identitet är två faktorer som kan förändras vid hysterektomi, såsom 

sexuallust, orgasm, smärta vid samlag och förlust av kvinnlighet. Artiklarna pekade på ingen 

förändring, förbättring eller försämring av sexualiteten efter operation. Kvinnorna uttryckte att 

sexualitet var ett ämne som inte tas upp av vårdpersonal och de vill ha mer information om 

eventuell påverkan på sexualitet, fysiologi och vad ingreppet innebär.  

Slutsats:. Uppfattningen kring sexualitet och identitet vid hysterektomi är individuell. Kvinnorna 

vill ha mer information från sjuksköterskan om hysterektomi och att sjuksköterskan ska ta upp 

ämnet till diskussion. 
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ABSTRACT 

 

Background: Sexuality is a complex concept and can be altered in disease. Hysterectomy means a 

removal of the uterus which may involve physiological and psychological changes for the woman. 

Previous research suggests that sexuality is taboo and that nurses tend to not bring up the subject 

sexuality with the patient. 

Aim: To describe the women's sexuality during hysterectomy and what kind of information and 

support they want from the nurse. 

Methods: Thirteen articles, four with qualitative and nine with quantitative approach, were chosen 

from searches in the databases PsycINFO and PubMed. The articles were critically reviewed and 

evaluated by using templates and the articles with medium or high scores were included in the 

study.  The articles were analyzed and areas from the articles were compiled into a result. 

Results: Sexuality is an important issue during hysterectomy, for example the sexual desire, 

orgasm, pain during intercourse and sexual activity. The articles showed that the women perceive 

their sexuality differently during, before and after hysterectomy.  The women expressed that 

sexuality is a subject that healthcare providers do not talk about and that they want more 

information about possible effects on sexuality, physiology and what the procedure means. 

Conclusion: The view of sexuality after hysterectomy is individual. The women want to have more 

information from the nurse about hysterectomy and they want the nurse to bring up the subject for 

discussion. 
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BAKGRUND 

Sexualitet 

Sexualitet kommer från det latinska ordet för kön, sexus. Ordet sexualitet har en bred innebörd och 

syftar till flera aspekter av att vara en sexuell person, medan den kortare formen sex syftar mer på 

människans erotiska aktiviteter (Gamnes, 2009). 

 

WHO’s, World Health Organization, definition av sexualitet är: 

 

“Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det 

gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt 

av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter.” 

(Riksförbundet för sexuell upplysning, 2014). 

 

Sexualitet kan också definieras enligt följande, 

 

“Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår 

psykiska och fysiska hälsa.” (Riksförbundet för sexuell upplysning, 2014). 

 

Sexualitet är ett komplext begrepp, förankrat i fysiska, psykiska och sociala förhållanden. Grunden 

för ett gott sexualliv och en god livskvalitet är beroende av relationen till den egna sexualiteten samt 

relationen till andra människor. Sexualiteten och dess betydelse varierar hos den enskilda individen 

under livets gång och påverkas av de förutsättningar som finns runt omkring oss (Gamnes, 2009). 

 

WHO beskriver sexuell hälsa som: 

 

“Sexuell hälsa kräver ett positivt och respektfullt närmande till sexualitet och sexuella 

relationer liksom möjligheten att få njutbara och säkra sexuella erfarenheter, fria från 

förtryck, diskriminering och våld. För att sexuell hälsa ska uppnås och bibehållas, 

måste alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas.” 

(Sundbeck, 2013) 

 

Hulter (2004) menar att det viktigaste för kvinnans identitet inte är de sexuella funktionerna utan 

möjligheten att kunna bära och föda ett barn. Kvinnans menstruation och hennes kroppsliga 

funktioner att kunna producera ett nytt liv påminner om hennes fertilitet (Hulter, 2004). 

Uppfattningen att vara kvinna kan vara associerad med kroppsliga attribut och det är viktigt att 

kunna identifiera sig som den kvinnan hon är (Sundbeck, 2013). 
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Sexualitet kan uttryckas genom en individs sexuella handlingar (Lundberg & Löfgren-Mårtenson, 

2010). Den sexuella funktionen och lusten har sitt ursprung i hjärnan, där sensoriska och motoriska 

signaler samt känslor och tankar tolkas. Hormoner påverkar sexualiteten hos både kvinnor och män. 

Vid avsaknad av det kvinnliga könshormonet östrogen kan vaginalslemhinnans hälsa och kondition 

påverkas. Detta kan i sin tur påverka känsel i underlivet, förmågan till och intensiteten av orgasm, 

nedsatt sexuallust och minskad lubrikation. Dessa faktorer kan bidra till att kvinnan upplever 

smärtor i samband med samlag (Hulter, 2004). 

 

Sexualitet vid ohälsa och sjukdom 

Upplevelsen av hälsa och välbefinnande kan förändras då kroppsfunktionerna ändras och 

upplevelsen av identiteten kan förändras (Hulter, 2004). Sexualiteten kan hamna i skymundan när 

mer akuta behov måste tillgodoses. Självbilden kan förändras vid förlust av en kroppsdel eller en 

förändring i utseende och det kan upplevas svårt att hitta tillbaka till sin sexualitet vid ett 

tillfrisknande eller när sjukdomen blivit en del av livet (Gamnes, 2009).   

 

I en studie av Cerovac, Ali, Blizard, Lloyd och Butler (2005) undersöktes 80 kvinnor som hade 

genomgått bröstplastik rörande deras sexualliv efter operation. Majoriteten av kvinnorna upplevde 

ingen förändring i den sexuella tillfredsställelsen postoperativt. De kvinnor som var missnöjda med 

resultatet av operationen var mer missnöjda med sitt sexualliv och hade större tendens att rapportera 

depression och ångest jämfört med de som var nöjda med sin operation (Cerovac et al., 2005). De 

negativa emotionella förändringar som många kvinnor upplever i samband med bröstcancer kan 

vara förändringar i sexualitet, minskad orgasm, minskad sexuell lust, försämrad självbild och en 

förlust av kvinnlighet (Gilbert, Ussher & Operx, 2010; Ussher, Perz & Gilbert, 2012). Ett stort antal 

kvinnor rapporterade en förlust och ledsamhet över att sexualiteten hade förändrats vid borttagande 

av bröst (Ussher et al., 2012). 

 

Många kvinnor upplever att livmodern är ett organ som bär på en speciell mening (Wu, Chao You, 

Yang & Che, 2005). Flory, Bisonette och Binik (2005) jämför 109 artiklar som berör vilken 

psykosocial påverkan hysterektomi har på kvinnor. De områden som studerades var kvinnans 

smärta, sexualitet och psykiska hälsa efter genomförd hysterektomi. Artiklarna var publicerade de 

senaste 30 åren och skrivna på franska, engelska eller tyska. Studien kom fram till att det fanns ett 

antal kvinnor, cirka 10-20% av de som genomgått hysterektomi, som upplevde negativa 

psykosociala effekter postoperativt efter hysterektomi (Flory et al., 2005).  



3 

I en grekisk studie jämförs artiklar publicerade mellan 1966 och 2002 med syfte att undersöka 

kvinnans uppfattning om sexualitet efter hysterektomi (Vomvolaki, Kalmantis, Kioses & Antsaklis, 

2006). De kom fram till att det finns både fysiska och emotionella omständigheter, som relation till 

partner, avsaknad av stress samt hälsotillstånd vilket kan påverka hur kvinnan sexualitet påverkas 

vid hysterektomi. Det kan därmed vara svårt att avgöra om det är själva operationen eller inte som 

påverkar kvinnans sexualliv. Att kvinnan inte fick den information hon behövde innan hon 

genomgick en hysterektomi kunde leda till negativa följder av operationen (Vomvolaki et al., 2006). 

 

 

Hysterektomi 

Hysterektomi innebär ett avlägsnande av livmoder genom operation. År 2011 genomfördes 

sammanlagt 7495 hysterektomier i Sverige (Socialstyrelsen, 2011). Myom och rikliga 

menstruationsblödningar hos kvinnan är de vanligaste orsakerna till operation av livmodern 

(Sveriges kommuner och landsting, 2010). Då hysterektomier oftast inte genomförs på grund av 

livshotande sjukdomar opereras kvinnan för att hon ska få en ökad livskvalitet (Peterzon, 

Rothenberg, Bilbrey & Heiman, 2010; Wu et al., 2005). En annan orsak till att operera bort 

livmodern och även äggstockarna kan vara elakartad cancer (Helström, 2010). 

 

Ingreppet utförs antingen via slidan, vaginal hysterektomi, genom ingrepp via buken, abdominal 

hysterektomi eller med laparoskopisk hysterektomi, vilket innebär titthålsoperation. Om orsaken till 

kirurgisk åtgärd är smärtor eller rikliga menstruationsblödningar lämnas äggstockarna, 

livmoderhalsen och äggledarna kvar vid operation (Helström, 2010). Vid borttagande av livmodern 

då även äggstockarna och delar av bukhinnan opereras bort, medför det att kvinnan hamnar i 

klimakteriet vilket bland annat innebär en oförmåga att kunna bli gravid. Gynekologisk kirurgi kan 

medföra att kvinnans sexualliv förändras. Slidan kan förkortas i samband med operation och kan 

därmed kännas annorlunda för kvinnan vid samlag (Jerpseth, 2011). 

 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsroll gällande kvinnans sexuella hälsa 

Sjuksköterskans omvårdnad har som mål att lindra, hälsofrämja och arbeta förebyggande genom 

direkt arbete med patienter eller genom forskning och yrkesutveckling (Grönseth & Nortvedt, 

2011). Omvårdnad innebär ett möte mellan sjuksköterskan och patienten i beroendeställning, där 

sjuksköterskan ska sträva efter att skapa en förtroendefull kontakt (Hulter, 2004). Den legitimerade 

sjuksköterskan har som uppgift att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov vad 

gäller de fysiska och de psykiska behoven. Sjuksköterskans ansvar är att i största möjliga mån 
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tillgodose patientens behov av omvårdnad där sexualitet är en komponent i helheten 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sundbeck (2013) menar att sjuksköterskans egen inställning till sin sexualitet är väsentlig vid arbete 

med sexuell hälsa där en positiv inställning och ett respektfullt bemötande är av stor vikt. Sexualitet 

kan vara ett omvårdnadsområde som inte prioriteras alla gånger trots att den specifika omvårdnaden 

inte skiljer sig från andra av sjuksköterskans ansvarsområden. Sexualitet är ett ämne som är tabu för 

många och något som varken sjuksköterskan eller patienten vill ta upp (Sundbeck, 2013). Patienten 

bör känna sig trygg i samtalet där det viktigt att hen själv ska bestämma över hur öppen mot 

sjuksköterskan hen vill vara (Jerpseth, 2011). 

 

I en studie jämfördes kvantitativa och kvalitativa artiklar, som var publicerade mellan 1970 och 

2002, med syftet att undersöka sjuksköterskans roll i arbetet med kvinnor som genomgått 

hysterektomi. Det framgick att sjuksköterskor ignorerade att fråga patienter om deras sexualitet 

efter hysterektomi. Avsaknad av frågor om sexualitet kunde bero på att vårdpersonal ansåg att det 

var pinsamt, ej ett aktuellt problem med sexualitet eller att de inte var tränade i att fråga om ämnet. 

Trots att patienter hade antytt att diskussion om sexualitet är nödvändig väntade sjuksköterskor med 

att samtala om ämnet tills patienten tog upp det själv (Katz, 2003). Mingo, Herman och Jaspersen 

(2000) utförde en studie i New Mexico där 158 kvinnor deltog. De undersökte attityder kring 

hysterektomi, hormonbehandling och klimakteriet hos kvinnor med olika etnisk bakgrund. 

Kvinnorna uttryckte en besvikelse över avsaknad av information samt dålig interaktion mellan 

läkare och patient. Detta ledde till att kvinnornas smärtor blev undervärderade och att deltagarna 

upplevde det var svårt att bli tagen på allvar inom vården gällande sina besvär. (Mingo et al., 2000). 

Sjuksköterskan har ett ansvar att dela information och undervisa patienten om vilka förändringar i 

sexualitet sjukdom och behandling kan leda till samt våga ställa frågor och vara tillgänglig 

(Jerpseth, 2011). 

 

 

Problemformulering 

Hysterektomi är ett ingrepp som utförs på cirka 7500 kvinnor varje år i Sverige (Socialstyrelsen, 

2011). Detta ingrepp kan innebära både psykiska och fysiska konsekvenser för kvinnan (Flory et al., 

2005). Hur en individs sexualitet förändras vid sjukdom beror på sjukdomstillståndet och på vilket 

sätt personen reagerar, psykiskt och fysiskt, på sjukdomen (Gamnes, 2009). 

 

Sexualitet borde vara ett ämne som framförallt berörs på gynekologiska avdelningar i och med att 
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operationer som utförs där kan vara direkt kopplat till sexualitet. Enligt Sundbeck (2013) är 

sexualitet inte ett prioriterat område inom vården då det kan vara tabubelagt (Sundbeck, 2013). 

Tidigare forskning (Katz, 2003) visar dock att sjuksköterskor tenderar att avstå från att diskutera 

sexualitet med kvinnor som genomgått hysterektomi. Mot bakgrund av detta valdes att undersöka 

hur patienter uppfattar sin sexualitet vid hysterektomi samt vad de önskar att sjuksköterskan ska 

bidra med för information och stöd kring ämnet. 

 

Syfte 

Att beskriva kvinnans uppfattning av sin sexualitet vid hysterektomi samt vilken information och 

vilket stöd kvinnan önskar från sjuksköterskan. 

 

METOD 

 

Design 

Studien har en beskrivande design med litteraturstudie som metod. 

 

Sökstrategi 

Artiklarna som användes i studien var originalartiklar av kvantitativ eller kvalitativ ansats, skrivna 

på engelska eller svenska, och publicerade mellan januari år 2000 och mars år 2014. Artiklarna 

skulle finnas tillgängliga kostnadsfritt på internet. De inkluderade artiklarna i studien skulle svara 

på studiens syfte och detta skulle kunna utläsas i titel och abstrakt vid litteratursökning. 

 

Datainsamling utfördes genom Uppsala Universitets biblioteks databaser mellan den 31/3 och 3/4 

2014 (Tabell 1 och 2). Databaserna PubMed och PsycINFO ansågs relevanta att använda då 

referenser till artiklar inom omvårdnad, medicin och psykologisk forskning inkluderas i dessa 

databaser (Forsberg & Wengström, 2013). MeSH-termerna som användes i PubMed valdes ut 

utifrån vårt syfte. De MeSH-termer som valdes ut var “Hysterectomy” och ”Sexuality”. MeSH-

termerna i kombination med fritextsökning på orden ”psychology” och ”experience” utfördes, se 

Tabell 2. I PsycINFO gjordes en fritextsökning med orden ”Hysterectomy”, ”Sexuality” och 

”nurs*”. För att utöka antal träffar och öppna för fler ord användes ”sexual*”, ”nurs*”, där alla 

ändelser av orden inkluderas i sökningen. Efter urval 1 lästes alla artiklar igenom och en artikel föll 

bort på grund av att den inte var relevant för syftet.   
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Manuella sökningar utifrån två utvalda artiklars referenslistor genomfördes då titlarna i 

referenslistan väckte intresse. De artiklar som valdes utifrån referenslistorna hade en titel som 

relaterade till syftet. Dessa artiklar läste igenom och inkluderades då de besvarade syftet. 

 

 

Tabell 1: Artikelsökningar PsycINFO 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Artikelsökningar PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbetning och dataanalys 

Artiklarna som valdes ut till studien lästes i sin helhet för att därefter ytterligare granskas. 

Artiklarnas kvalitet granskades sedan genom att använda två granskningsmodeller: En 

specificerad för kvantitativa studier (Bilaga 1) som är modifierad av författarna utifrån 

Forsberg och Wengström (2013) samt en granskningsmall för kvalitativa studier modifierad 

av författarna utifrån Bahtsevani, Stoltz och Willman (2011) och Forsberg och Wengström 

(2013) (Bilaga 2). Artiklarna bedömdes av var och en av författarna genom 

granskningsmallarna och tilldelades en poängsumma. Poängen för varje artikel avgjorde 

kvalitetsnivån (Bahtsevani et al., 2011). Granskningsmallen för de kvalitativa studierna 

innehöll 9 frågor där varje ja-svar gav ett poäng. För de kvalitativa studier räknades 7-9 poäng 

som hög nivå, 4-6 poäng som medel och under 4 poäng som låg nivå. 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa titlar Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Urval 1 Urval 2 

Hysterectomy 

 

+ nurs* 

19 19 10 4 4 3 

Hysterectomy AND Sexuality  9 9 9 3 1 1 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa titlar Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Urval 1 Urval 2 

 Sexuality AND Hysterectomy 

[Mesh] 

39 39 16 8 5 5 

Hysterectomy/Psychology [Mesh] + 

sexual* 

6 6 4 3 1 1  

Hysterectomy/Psychology [Mesh] 181 0 0 0 0   

Hysterectomy/Psychology [Mesh] + 

nurs* 

42 0 0 0 0   

Hysterectomy/Psychology [Mesh] + 

nurs* +experience 

7 7 2 1 1 1  



7 

Granskningsmallen för de kvantitativa studierna innehöll 13 frågor där varje ja-svar gav ett 

poäng. För de kvantitativa studier räknades 10-13 poäng som hög nivå, 6-9 poäng som medel 

och under 5 poäng som låg nivå. Endast artiklar med medel eller hög nivå inkluderas i 

studien. Ingen artikel uteslöts vid kvalitetsgranskningen till följd av låg kvalitetsnivå. 

 

Av de artiklar som valdes ut var fyra kvalitativa och nio kvantitativa. En analys av innehållet 

gjorde utifrån Forsberg & Wengström (2013). Artiklarnas resultat lästes igenom flera gånger 

där de delar av resultatet som var relaterat till syftet ströks under i artiklarna. Genom att 

jämföra likheter och skillnader mellan studierna skapades sju begrepp: sexualliv, lust, smärta 

vid samlag, orgasm, jämförelse mellan operationsmetoder, identitet och välbefinnande samt 

kvinnans önskemål om information och stöd från sjuksköterskan. Sammanställning av 

artiklarnas författare, titel, publiceringsår, syfte, metod, resultat och slutsats redovisas i Bilaga 

3 (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Etiska överväganden

I en litteraturstudie ska de inkluderade artiklarna redovisa etiska överväganden eller fått tillstånd 

från en etisk kommitté. För att litteraturstudien ska bli objektiv är det viktigt att redovisa både 

negativt och positivt önskat resultat av de artiklar som används. (Forsberg & Wengström, 2013). 

I de 13 valda artiklarna i denna litteraturstudie redovisade majoriteten av artiklar tillstånd från 

etisk kommitté eller etiska överväganden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 
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RESULTAT 

 

Sexualliv 

Majoriteten av deltagarna (ca 75 %) i två studier (Cabness, 2010; Mosa Fram, Saleh & 

Sumrein, 2013) uttryckte en generell förbättring gällande sina sexualliv efter genomförd 

hysterektomi. Större delen av kvinnorna (60- 65 %) i två andra studier (Ayoubi et al., 2003; 

Zobbe et al., 2003) upplevde att deras sexualliv var oförändrat efter genomgången 

hysterektomi.  I studien av Bukovic och medarbetare (2008) genomgick kvinnorna på grund 

av malign diagnos antingen hysterektomi, hysterektomi i kombination med 

cellgiftsbehandling eller endast cellgiftbehandling. Cirka 41 % av dessa kvinnor uttryckte en 

försämring i sitt sexualliv oberoende av behandlingsmetod (Bukovic et al., 2008).  I Bukovic 

och medarbetares studie (2008) var alla kvinnor sexuellt aktiva innan och efter operation. Ett 

fåtal kvinnor i en annan studie (5 %) var inte sexuellt aktiva innan operation men blev det 

efteråt (Roovers et al., 2013). 

 

Lust 

Resultaten från två studier visade i det ena fallet på en försämring och i det andra fallet på en 

förbättring av hur kvinnan upplevdes sin sexuella lust efter hysterektomi (Mosa Fram et al., 

2013; Kuscu et al., 2005). Majoriteten av deltagarna (60 %) i studien av Mosa Fram et al. 

(2013) upplevde en förbättring i sexuallust postoperativt till skillnad från studien av Kuscu 

och medarbetare (2005) där det visades en signifikant försämring av sexuallust hos 44 % av 

deltagarna postoperativt. Orsaken till försämring av sexuallust framgick inte i någon av 

studierna (Mosa Fram et al., 2013; Kuscu et al., 2005). 

 

Smärta vid samlag 

De fyra kvantitativa studierna som undersökte smärta vid samlag innan och efter genomförd 

hysterektomi redovisade olika resultat (Ayoubi et al., 2003; Dragisic & Milad, 2004; Kuscu et 

al., 2005; Zobbe et al., 2003) I tre av studierna framgick att antalet deltagare som upplevde 

smärta vid samlag efter operation (8-20 %) var lägre än före operation (31-55 %) (Ayoubi et 

al., 2003; Dragisic & Milad, 2004; Zobbe et al., 2003). En studie fann inte någon skillnad i 
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frekvens av smärta vid samlag efter genomförd hysterektomi (Kuscu et al., 2005). Zobbe och 

medarbetare (2003) kunde inte se någon signifikant skillnad i smärtupplevelse när denna 

jämfördes mellan kvinnor som genomgått antingen subtotal eller abdominal hysterektomi.  

 

Orgasm 

Upplevelsen och frekvensen av orgasm kunde öka, minska eller vara oförändrad efter 

genomförd hysterektomi (Mosa Fram et al., 2013; Dragisic & Milad, 2004; Zobbe et al., 

2003). Ingen signifikant skillnad i frekvens av orgasm eller orgasmstyrka kunde påvisas i två 

studier (Dragisic & Milad, 2004, Zobbe et al. 2003). En ökad orgasmfrekvens påvisades hos 

majoriteten av deltagarna (59 %) efter utförd hysterektomi i studien av Mosa Fram och 

medarbetare (2013).  

 

 

Jämförelse mellan operationsmetoder 

Endast två kvantitativa studier jämförde kvinnans välbefinnande beroende på 

operationsmetod: vaginal, subtotal abdominal eller total hysterektomi. Efter abdominal 

hysterektomi kunde ett antal kvinnor uppleva en mer negativ påverkan på sexualiteten, 

exempelvis nedsatt lubrikation och känsel i underliv än hos de som hade genomgått vaginal 

hysterektomi. Denna skillnad var dock inte signifikant (Roovers et al., 2013; Ayoubi et al., 

2003). 

 

Identitet och välbefinnande 

Kvinnor i fertil ålder (5-20 %) beskrev att de kunde uppleva sig mindre kvinnliga och att de 

uppfattade en förändring kring sina känslor gällande kvinnlighet vid hysterektomi (Cabness, 

2010; Kuscu et al., 2005; Wade, Pletsch, Morgan & Menting, 2000). Kvinnorna mellan 35 och 

55 år uttryckte, i en kvalitativ studie, ett större missnöje med livskvaliteten jämfört med 

kvinnor som var 56 år och äldre (Cabness, 2010).  

 

En femtedel av deltagarna upplevde en förlust av sin kvinnlighet efter genomförd operation 

(Kuscu et al., 2005). Även i två andra studier, en kvalitativ och en kvantitativ, redovisades en 

upplevelse av förlust av kvinnlighet och att en del av den var borta då livmodern tagits bort 

(Markovic et al., 2008; Cabness, 2010). 
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Kvinnor med rikliga blödningar kunde känna sig begränsade och isolerade på grund av sina 

besvär innan hysterektomi och känna att de inte hade kontroll över sin kropp (Markovic et al., 

2008; Cabness, 2010) något som kunde leda till psykiska besvär, som humörsvängningar och 

depression, om kvinnorna levde med symtomen under flera år (Cabness, 2010; Williams & 

Clark, 2000).  

 

En del av kvinnorna uttryckte en förbättrad livskvalitet och ökade energi efter hysterektomi 

(Markovic et al., 2008; Cabness, 2010). Majoriteten av kvinnorna (53 %) upplevde att deras 

kroppsbild hade förändrats efter operation (Bukovic et al., 2008). Ett antal kvinnor upplevde 

en sorg över att inte kunna bli gravida längre efter operation (Markovic et al., 2008; Cabness, 

2010) medan andra deltagare uppfattade en lättnad över att inte behöva använda 

preventivmedel och oroa sig över graviditet (Cabness, 2010; Williams & Clark, 2000). En del 

kvinnor valde att prioritera ett smärtfritt liv framför möjligheten att skaffa barn. Kvinnorna 

uttryckte att moderskap blivit en mindre betydande faktor och att det finns andra sätt att 

identifiera sig som kvinna (Markovic et al., 2008). 

 

Kvinnans önskemål om information och stöd från sjuksköterskan 

I studien av Stead, Brown, Fallowfield och Selby (2003) intervjuades 15 kvinnor som 

genomgått hysterektomi. Av deltagarna önskade 8 kvinnor att ämnet sexualitet skulle tas upp 

och 11 kvinnor ansåg att de borde fått muntlig information. Två av de 15 deltagande 

kvinnorna uppgav att de fick en kort muntlig information och ingen av kvinnorna i studien 

fick skriftlig information (Stead et al., 2003). Kvinnorna ville ha information om vilka 

förändringar som var normala och förväntade gällande sexualitet, eventuella problem som kan 

uppstå, om det var säkert att ha samlag, kunskap om kvinnans anatomi och fysiologi och 

kunna få möjlighet att ställa frågor (Stead et al., 2003; Williams & Clark, 2000; Wade et al., 

2000). 

 

Deltagarna i två studier, varav en kvalitativ och en kvantitativ, hade positiva erfarenheter av 

utförd hysterektomi då de hade fått den information de ville ha och som var individanpassad 

(Burkhart, 2008; Wade et al., 2000). Många kvinnor menade att några minuters samtal med 

information kan vara tillräckligt (Stead et al., 2003). Kvinnorna ville att deras frågor och oro 

kring sexualitet skulle tas på allvar och att de inte skulle bli förminskade (Wade et al., 2000).  
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DISKUSSION 

 

Resultatet visar att kvinnor uppfattar sin sexualitet vid hysterektomi individuellt. Kvinnans 

sexualitet kan utifrån resultaten förbättras, försämras eller vara oförändrad efter hysterektomi. 

Hur kvinnan uppfattar sin identitet vid hysterektomi är personligt. Ett borttagande av 

livmodern kan uppfattas som en förlust i kvinnlighet eller som en känsla av frihet då kvinnan 

blir fri från besvären. Kvinnorna ville kunna få möjlighet att ställa frågor. Informationen som 

kvinnorna önskar från sjuksköterskan behandlar förändringar och problem kring sexualitet, 

kvinnans fysiologi och anatomi och hur ingreppet genomförs.  

 

Resultatdiskussion 

 

Sexualitet 

I resultatet framkom det olika uppfattningar om hur sexualitet förändras vid hysterektomi. 

Majoriteten av kvinnorna i vissa studier (Cabness, 2010; Mosa Fram et al., 2013) uttryckte en 

förbättring i sexuallivet postoperativt medan majoriteten av deltagarna i andra studier (Ayoubi 

et al., 2003; Zobbe et al., 2003) inte upplevde någon förändring i sexuallivet postoperativt. 

Detta kan jämföras med Cerovac och medarbetares (2005) studie där cirka hälften av de 80 

deltagande kvinnorna som gjort bröstplastik inte uppfattade en förändring i sitt sexualliv. I två 

andra studier visades en försämring av kvinnornas sexualliv efter bröstcancerdiagnos (Gilbert 

et al., 2010; Ussher et al., 2012). Det kan tänkas att förlust av kvinnliga attribut, som bröst och 

livmoder, kan påverka kvinnans uppfattning om sitt sexualliv. En försämring av sexualliv 

visas i Bukovic och medarbetares (2008) studie, dock behandlar denna studie kvinnor med 

gynekologisk malignitet vilket de andra studierna i resultatet inte gör. Det kan tänkas att en 

malignitet kan medföra att andra faktorer, exempelvis den psykiska hälsan vid en 

cancerdiagnos och behandlingen med cellgifter, kan påverka hur kvinnorna uppfattar sitt 

sexualliv. 

 

En ökning postoperativt av antalet sexuellt aktiva visades i studien av Roovers och 

medarbetare (2003) då 50 % av de som inte var sexuellt aktiva innan operation blev det 

efteråt. I studien av Bukovic och medarbetare (2008) fortsatte alla som var aktiva innan 

operation att vara det efteråt. Dessa resultat kan tyda på att operationen inte har påverkat 
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kvinnornas sexuella aktivitet negativt. 

 

I resultatet framkom det i en studie (Mosa Fram et al., 2013) att sexuallusten förbättrades 

medan en annan studie (Kuscu et al., 2005) visade att sexuallusten försämrades efter 

hysterektomi. Om äggstockarna opereras bort i samband med hysterektomi hamnar kvinnan i 

klimakteriet och därmed försvinner även produktionen av östrogen vilket kan medföra 

försämring i form av nedsatt sexuallust, nedsatt lubrikation och förmåga samt intensitet av 

orgasm (Jerpseth, 2011; Hulter, 2004). I studierna i resultatet framgick det inte alltid om 

kvinnorna hade tagit bort äggstockarna. Därför kan det vara svårt att dra en slutsats om det var 

faktorer som östrogenbrist som hade försämrat sexuallivet eller om det var exempelvis stora 

blödningar och smärta vid samlag som hade eliminerats och därmed förbättrat sexuallusten. 

Gällande orgasmkvaliteten var det tudelade resultat. I en studie (Dragisic & Milad, 2004) 

upplevde majoriteten av kvinnorna inte någon förändring medan i en annan studie (Mosa 

Fram et al., 2013) upplevde majoriteten av deltagarna en förbättring gällande orgasmfrekvens 

och intensitet. Det är svårt att dra en slutsats utifrån resultatet då det är få studier i resultatet 

som undersöker orgasmfrekvens, intensitet och kvalitet. Det kan tänkas att upplevelsen av 

orgasm är komplex och då vissa deltagare har rapporterat att de inte upplevt någon förändring 

i orgasm kan det tolkas som att förmågan inte har gått förlorad eller varit dålig redan innan 

operation.  

 

Baserat på resultatet är svårt att säga hur hysterektomi påverkar en kvinnas sexualliv. Detta är 

något som även Vomvolaki et al. (2006) nämner i sin studie då de betonar att det finns andra 

faktorer som avsaknad av stress, hälsotillstånd, god relation till sin partner samt ekonomisk 

situation som kan påverka kvinnans sexualitet och samliv. Det undersöks inte alltid i studier 

vilka faktorer som gör att kvinnan upplever försämring av sexualliv och därför är det svårt att 

avgöra om det är hysterektomi i sig eller sociala, psykiska och/eller emotionella faktorer som 

påverkar kvinnans uppfattning om sitt sexualliv. Författarnas åsikt är att sjuksköterskan bör 

vara observant på att upptäcka eventuell bakomliggande faktorer till hur kvinnan upplever sin 

sexualitet, både pre- och postoperativt. 

 

Flera av kvinnorna levde med besvär under längre tid och vilket medförde att de kunde 

utveckla psykiska problem (Cabness, 2010; Williams & Clark, 2000) något som även Hulter 
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(2004) nämner. När kroppsfunktionerna ändras medför det också en förändring i kvinnans 

upplevda välbefinnande (Hulter, 2004). Begränsningar i vardagen kunde utvecklas genom att 

kvinnan kände sig hämmad på grund av sina besvär. En viktig faktor för kvinnan kunde vara 

att hon aktivt skulle kunna delta i beslutet att genomgå en hysterektomi och därmed bli av 

med sina besvär och återfå kontrollen över sin kropp (Markovic et al., 2008; Cabness, 2010; 

Wade et al., 2000). Flory och medarbetare (2005) menar att vissa kvinnor kan uppleva 

psykosocial påverkan av hysterektomi. I Mingo och medarbetares (2000) studie diskuterar de 

att kvinnan upplever att hennes problem inte blir tagna på allvar av vårdpersonal vilket kan 

tänkas medföra att kvinnor med rikliga blödningar som besväras under en längre tid inte 

kontaktar sjukvården utan härdar ut vilket i sin tur kan tänkas påverka deras livskvalitet. 

 

Sjuksköterskans stöd och information kring sexualitet 

I resultatet (Burkhart, 2008) framkom det att det var viktigt att sjuksköterskan kunde arbeta 

individanpassat och se patientens specifika behov för att patienten skulle känna sig trygg 

vilket även betonas i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2005). Detta kan betyda att sjuksköterskan inte ska utesluta något omvårdnadsområde, utan 

även ta upp de områden som eventuellt inte känns bekväma för sjuksköterskan då de kan vara 

betydelsefulla för patienten. Människan har flera grundbehov där sexualitet är ett av dessa 

(Riksförbundet för sexuell upplysning, 2014) och därför bör ämnet sexualitet inte förbises 

utan inkluderas. 

 

Det har framkommit i resultatet att det är viktigt att få information i förberedande syfte innan 

operation (Stead et al., 2003; Williams & Clark, 2000; Wade et al., 2000). Det enda som 

kunde behövas var att sjuksköterskan tog upp ämnet i samtal med patienten för att 

uppmärksamma att sexualitet var en viktig komponent i människans liv (Stead et al., 2003) 

vilket även Jerpseth (2011) menar då sjuksköterskan ska öppna upp för samtal kring 

sexualitet. Sedan är det upp till patienten att bestämma hur öppen hen vill vara och vart 

samtalet ska leda (Jerpseth, 2011). I en studie av Hordern och Street (2007) undersöker de 

patienternas och vårdpersonalens perspektiv på kommunikation kring intimitet och sexualitet 

efter bröstcancer. Många patienter upplevde att deras behov inte tillgodosågs av vårdpersonal. 

Patienterna ville ha information, stöd och tips från vårdpersonalen om hur de kan leva med de 

sexuella förändringar de fått vid cancerdiagnos (Hordern & Street, 2007). Behovet av 

information kan vara olika hos kvinnor som ska genomgå eller har genomgått hysterektomi 
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och därför är det svårt att dra en slutsats i studier hur mycket information som bör ges. Genom 

en öppen dialog med kvinnan kan det tänkas medföra att sjuksköterskan kan uppmärksamma 

och identifiera kvinnans behov av information och därmed anpassa den informationen hen 

ger. 

 

Det kunde uppstå en konflikt i vems ansvar det var att ta upp ämnet sexualitet och diskutera 

sexuella frågor då det i studier i resultatet uppkommit tudelade åsikter om det är patientens 

eller vårdpersonalens ansvar (Stead et al., 2003; Dragisic & Milad, 2004) vilket även Katz 

(2003) betonar i sin litteraturstudie. Med tanke på att det står i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning att hen ansvarar för att tillgodose patientens omvårdnadsbehov kan det 

anses som sjuksköterskans ansvar att ta upp ämnet sexualitet vid möte med patient. Några av 

deltagarna i en studie i resultatet upplevde att deras oro kring hysterektomi blev förminskad 

(Wade et al., 2000) något som Sundbeck (2013) menar inte ska ske då sjuksköterskan ska ha 

en förmåga att kunna diskutera sexualitet utan att lägga in några värderingar i kvinnans val 

och tankar (Sundbeck, 2013). Därför anses det viktigt att sjuksköterskan är medveten om sin 

inställning till sin egen sexualitet och förstår att sexualitet kan vara av olika stor betydelse för 

olika individer och ge ett respektfullt bemötande.  

 

I Burkharts studie (2008) i resultatet, där sjuksköterskorna utbildades i kommunikation kring 

sexualitet, sågs en förbättring i patienternas upplevelse av bemötandet. Det kan tänkas att 

utbildningen för sjuksköterskor inom sexualitet är bristfällig vilket kan leda till en osäkerhet 

hos sjuksköterskan vid samtal med patienten. Detta betonar även Sundbeck (2013) då 

sjuksköterskan ska ha den kompetens och kunskap som behövs för att känna sig bekväm i att 

ta upp ämnet sexualitet med patienten. 

 

Det kan anses att ämnet fortfarande är tabubelagt på vårdavdelningar och att sexualitet inte är 

ett område som diskuteras tillräckligt under sjuksköterskeutbildningen. Eftersom sexualitet är 

ett av människans grundbehov anser författarna att det måste beröras mer i vårdutbildningar 

för att minska tabun kring ämnet samt göra det möjligt att ge det behov av stöd och 

information som patienten önskar. 

Kvinnorna i vissa studier i resultatet rapporterade en minskning av smärta vid samlag efter 

genomförd hysterektomi (Ayoubi et al., 2003; Dragisic & Milad, 2004; Zobbe et al., 2003), 
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medan en annan studie visade att frekvensen av smärta vid samlag var oförändrad efter 

hysterektomi (Kuscu et al., 2005). I flertalet av studierna i resultatet nämns det inte om 

kvinnorna hade gått in i klimakteriet eller inte och vilket försvårar att kunna dra en slutsats 

kring vad som låg bakom smärtan. Smärtor i samband med samlag efter operation kan bero på 

att vaginalslemhinnan förändras i och med att äggstockarna tas bort (Hulter, 2004). Det är 

endast beskrivet i en av de 13 studierna vilken karaktär och lokalisering smärtan hade hos 

deltagarna som upplevde smärta vid samlag. Det hade varit önskvärt att studierna beskrivit 

vilken sorts smärta och lokalisering kvinnorna upplevde och om smärtan förändrades i dessa 

aspekter vid hysterektomi. 

 

I resultatet framgick att känslor kring att ha genomfört en hysterektomi var varierade och 

kunde inbegripa en lättnad eller en sorg (Cabness, 2010; Williams & Clark, 2000). En del 

kvinnor i vissa studier kunde uppfatta sig själva som mindre kvinnliga då livmodern 

avlägsnats (Markovic et al., 2008; Cabness, 2010), vilket kan kopplas till att livmodern kan ha 

en speciell mening för kvinnan (Wu et al., 2005). Vissa av deltagarna upplevde en förlust av 

sin kvinnlighet i samband med hysterektomi och kvinnorna i fertil ålder upplevde sig själva 

mindre kvinnliga och med minskad livskvalitet (Cabness, 2010; Kuscu et al., 2005; Wade et 

al., 2000).  I resultatet framgick att känslan av att kunna identifiera sig som kvinna kunde vara 

kopplad till möjligheten att kunna bli gravid (Markovic et al., 2008), vilket betonas av Hulter 

(2004). Det kan tänkas att de kvinnor som har hamnat i klimakteriet inte längre identifierar sig 

med att kunna föda barn och därmed kan acceptera att operera bort livmodern vilket en kvinna 

i fertil ålder kan tänkas ha svårare att acceptera. 

 

Majoriteten av kvinnorna i två av grupperna i Bukovic och medarbetares (2008) studie i 

resultatet uttryckte att deras kroppsbild hade förändrades vilket även kan tänkas bero på att 

kvinnorna uppfattar att de förlorar en del av sina kvinnliga attribut då livmodern avlägsnas.  

Enligt Sundbeck (2013) är kvinnlighet förknippat med kroppsliga attribut. En kvinnans 

självbild kan förändras vid förlust av en kroppsdel som associeras med kvinnlighet vilket kan 

leda till att kvinnan inte upplever sig sexuellt attraktiv längre (Gamnes, 2009).  Kvinnor 

uttrycker att moderskap inte är en lika stor faktor i rollen att vara kvinna i dagens samhälle

(Markovic et al., 2008).  Därför kan det anses att detta är en faktor för sjuksköterskan att ta 

hänsyn till vid rådgivning och samtal med kvinnan då hon kan behöva hjälp med att hitta 
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copingstrategier för att hon ska känna sig säker i sin kvinnlighet. 

 

Metoddiskussion 

Till studien valdes 13 artiklar ut. Dessa artiklar behandlade olika delar av syftet då det var 

svårt att hitta artiklar som undersökte både kvinnans uppfattning av sexualitet vid 

hysterektomi och vilket behov och stöd de önskade från sjuksköterskan. Av de 13 artiklarna 

var 4 av kvalitativ sort och 9 var av kvantitativa studier. Genom att undersöka kvinnans 

uppfattning och inte upplevelse av hysterektomi förenklades sökningen då både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar kunde inkluderas. 

 

De utvalda artiklar hittades i PubMed och PsycINFO som enligt (Forsberg & Wengström, 

2013) ansågs vara användbara databaser för omvårdnadsforskning. Kriterierna för de valda 

studierna var att de skulle publiceras efter år 2000 för att få en uppdaterad vetenskaplig 

forskning (Forsberg & Wengström, 2013). Dock samlade några av studierna in material innan 

år 2000 men artikeln publicerades efter år 2000. Det kan tänkas att resultaten i de studier där 

datainsamlingen skedde innan år 2000 är inaktuella på grund av tidsaspekten. Enligt 

författarnas bedömning ansågs artiklarna trovärdiga och relevanta till syftet och därför 

inkluderades de. Inklusions- och exklusionskriterier fanns inte tydligt beskrivna i alla studier 

vilket är en svaghet.  

 

Då artiklarna som användes i resultatet var skrivna på engelska kan det ha skett en feltolkning 

av studiernas resultat då författarna inte har engelska som modersmål. Genom att de två 

författarna analyserat studiernas resultat separat och sedan jämfört sina fynd kunde en 

feltolkning av språket minimeras. Orden ”Health care workers” och ”Health care providers” 

används i flera studier i resultatet. Då det inte är beskrivet vilka yrkeskategorier som ingick 

under dessa benämningar valde författarna att använda ordet vårdpersonal som svensk 

översättning.  

Artiklarna granskades och värderas utifrån två granskningsmallar där de kategoriserades in i 

låg, medel eller högt värde. De artiklarna med lågt värde exkluderades. I granskningsmallarna 

ingick inte etiska övervägande som ett kriterie som skulle vara uppfyllt för artiklarna då detta 

inte var med i Forsberg & Wengströms (2013) granskningsmallar, detta kan anses vara en 

svaghet då de etiska övervägandena i artiklarna i resultatet inte har analyserats. 
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Sexualitet är ett komplext begrepp som innefattar många beståndsdelar. Kvinnans uppfattning 

av kvinnlighet och identitet vid hysterektomi samt den psykosociala påverkan hysterektomi 

kan ha ansågs som en del i begreppet sexualitet. I flertalet studier nämns det hur kvinnan 

upplevde sina symtom och vilka följder hysterektomi kunde ha på kvinnans liv. Det ansågs 

viktigt att inkludera området i studien då kvinnans uppfattning om sexualitet kunde bero på 

flera aspekter som exempelvis relationen till partnern, kvinnans hälsotillstånd och självbild. 

 

Artiklarna i resultatet var utförda i olika länder, exempelvis Kroatien, Turkiet och USA vilket 

kan påverka överförbarheten av dessa studiers resultat till svensk hälso- och sjukvård. Det kan 

finnas kulturella skillnader i de olika länderna gällande uppfattning om sexualitet och hur 

mycket det diskuteras inom familj och hälso- och sjukvård vilket kan bidra till att vissa 

artiklars resultat kan vara svåra att applicera inom svensk hälso- och sjukvård.  

 

En av de tretton studierna berörde kvinnor som genomgått hysterektomi på grund av malign 

indikation. Resultatet i denna studie skiljde sig från de andra studiernas resultat. De kvinnor 

som genomgått hysterektomi på grund av malign orsak upplevde en försämring av sexualliv 

jämfört med de andra studierna i resultatet där deltagarna som hade genomgått hysterektomi 

på grund av benign orsak upplevde en förbättring eller ingen förändring i sexualliv. Det är 

viktigt att poängtera att en cancerdiagnos kan medföra att andra psykologiska och

fysiologiska faktorer kan påverka kvinnornas uppfattningar vid hysterektomi. 

 

Slutsats 

Kvinnor som genomgått hysterektomi uppfattar sin sexualitet olika efter operation vilket gör 

det svårt att förutsäga om sexualiteten kommer förändras. Kvinnorna önskar mer kunskap om 

kvinnans fysiologi, sexualitet och eventuella förändringar vid hysterektomi genom att 

sjuksköterskan tar upp ämnet till samtal. 

 

Klinisk implikation 

Det är av klinisk vikt att ta upp ämnet sexualitet och se det som ett omvårdnadsområde lika 

viktigt som andra omvårdnadsområden. Sexualitet är ett viktigt ämne att ta upp vid sjukdom 

och bör inte undvikas. På vårdavdelningar bör det finnas riktlinjer för sjuksköterskan om hur 
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sexualitet ska inkluderas i omvårdnadsarbetet.  Författarna har upplevt i sin egen 

grundutbildning till sjuksköterska att ämnet sexualitet inte tas upp och att ämnet borde 

inkluderas i utbildningarna mer för att minska tabun kring det. 
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(bortfall) 

Resultat Kvalitetsnivå 

Ayoubi, J.M., 

Fanchin, R., Imbert, 

P., Monrozies, X. & 

Pons, J.C. 
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Respective 

consequenses of 

abdominal, 

vaginal and 

laparoscopic 

hysterectomies 

on women's 

sexuality 

Att studera och jämföra 

påverkan på den 

psykosexuella funktionen 

hos kvinnor som 

genomgått abdominal, 

vaginal eller laparoskopisk 

hysterektomi. 

Kvantitativ design. 

Frågeformulär med 

kvalitativ och 

kvantitativ bedömning 

om olika aspekter av 

sexualitet skickades via 

post till deltagarna efter 

operationen. Frågorna 

berörde pre- och 

postoperativa åsikter. 

N= 170 

 

 

60 % upplevde ingen 

förändring i sina sexuella 

relationer, 22% upplevde 

förbättring och 18% visade en 

försämring. 

 

En minskning av smärta vid 

samlag märktes i alla tre 

undersökningsgrupper. 

 

Hysterektomi påverkade inte 

sexuallust, frekvens av samlag 

och förekomst av orgasm hos 

deltagarna. 

 

 

 

Hög nivå 

 

 

Bukovic, D., 

Silovski, H., 

Silovski, T., 

Hojsak, I., 

Sakic, K. & 

Hrgovic, Z. 

 

2008 

 

 

Sexual 

functioning   and 

body image of 

patients treated 

for ovarian 

cancer. 

Att undersöka skillnader i 

sexuell funktion samt  

kroppsbild hos patienter 

med äggstockscancer 

utifrån olika 

behandlingsmetoder. 

 

Kvantitativ design. 

Kvinnorna delades upp 

i tre grupper beroende 

på sjukdomsstadie och 

behandlingsmetod. En 

enkät skickades ut och 

fylldes i av deltagarna 

2-6 månader efter 

behandlingen. 

N= 483 

(86) 

 

 

I samtliga grupper uttrycktes 

en försämring av sexualliv 

samt majoriteten ansåg att 

deras kroppsbild var förändrad 

efter behandling. 

Medelnivå 

Burkhart, J A. 

 

2008 

Training nurses 

to be teachers 

Att undersöka patienter 

som genomgått 

hysterektomi och deras 

uppfattningar om 

undervisning från 

sjuksköterskor samt 

fastställa om 

individualiserad 

information, vid 

utskrivning, kan förbättra 

patientens tillfrisknande. 

 

  

Kvalitativ design. 

Studien var uppdelad i 

två delar. Första delen 

rekryterade åtta 

patienter som fick svara 

på en telefonintervju 

om deras uppfattning av  

undervisning från 

sjuksköterskan under 

sjukhusvistelsen. Sedan 

genomfördes en 

utbildning för 

sjuksköterskorna inom 

undervisning. Efter 

utbildningen 

rekryterades åtta nya 

patienter som fick svara 

på samma 

telefonintervju. Därefter 

jämfördes de två olika 

patientgruppernas 

åsikter om upplevelse 

av hur sjuksköterskan 

kommunicerar med och 

utbildar patienten. 

 N= 16 

(0) 

Efter att sjuksköterskorna fått 

utbildning sågs en förbättring i 

interaktionen mellan patient 

och sjuksköterska. 

 

Patienterna i andra gruppen 

upplevde sig mer nöjda och 

bättre informerade. 

 

 

Hög nivå 

Cabness, J. 

 

2010 

The 

psychosocial 

dimensions of 

hysterectomy: 

Private places 

and the inner 

spaces of women 

at midlife 

Att undersöka kvinnors 

upplevelse av 

genomgången 

hysterektomi utifrån 

fysiska, känslomässiga, 

sociala, spirituella och 

sexuella aspekter.   

Kvantitativ design. 

Deltagarna fick svara på 

ett webbaserat 

frågeformulär med 

kvantitativ och 

kvalitativ ansats 

gällande sina 

erfarenheter. 

 N= 74 

(0) 

Kvinnornas sociala liv var 

begränsat innan operation på 

grund av de fysiska och 

psykiska faktorer som ledde 

till ett beslut om operation. 

Efter operation förbättrades 

sexualiteten och den tidigare 

upplevda smärtan innan 

operation. De yngre kvinnorna 

i studien var mer benägna att 

se sig själva som mindre 

 

 

Hög nivå 
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kvinnliga efter operation. 

 

Dragisic, K.G. & 

Milad, M.P. 

 

2004 

Sexual 

functioning and 

patient 

expectations of 

sexual 

functioning after 

hysterectomy 

Att  undersöka sexuell 

funktion och deltagarnas 

förväntningar på sexuell 

funktion efter 

hysterektomi. 

Kvantitativ design. 

Intervjuer med 

frågeformulär  

preoperativt och 6 

månader postoperativt.   

N=75 

 

Uppföljande 

intervjuer hade 

93% 

svarsfrekvens. 

53% av deltagarna förväntade 

sig ingen förändring i lusten 

efter hysterektomi. 

 

Efter operation skedde det en 

signifikant minskning av 

smärta vid samlag.   

 

 

 

Medelnivå 

Kuscu, K.N., 

Oruc, S., 

Ceylan, E., 

Eskicioglu, F., 

Goker, A. & 

Caglar, H. 

 

2005 

Sexual life 

following total 

abdominal 

hysterectomy 

Att utvärdera hur total 

abdominal hysterektomi 

påverkade patienternas 

sexualliv i den 

postoperativa fasen. 

Kvantitativ design. 

Frågeformulär över 

telefon. 

N= 86 

 

 

Postoperativt var det en 

signifikant ökning av patienter 

utan sexuallust. 

 

Ingen förändring i upplevelse 

av smärta vid samlag eller 

tillfredsställelse i sexuallivet 

pre- och postoperativt. 

 

 

 

Hög nivå 

Markovic, M., 

Manderson, L. & 

Warren, N. 

 

2008 

Pragmatic 

Narratives of 

Hysterectomy 

Among 

Australian 

Women 

Att identifiera sociala, 

medicinska och personliga 

faktorer som kunde 

påverka kvinnornas beslut 

till att genomgå 

hysterektomi samt att 

utforska kvinnornas olika 

erfarenheter och utfall av 

hysterektomi. De sociala 

förändringarna som 

påverkar kvinnans 

självuppfattning och 

könsroll undersöktes. 

 

 

 

 

Kvalitativ design. 

30  frivilliga kvinnor 

som genomgått 

hysterektomi 

intervjuades om sina 

erfarenheter av 

hysterektomi utifrån en 

intervjuguide med 

öppna frågor. 

 N= 30 

  (0) 

De flesta kvinnorna upplevde 

att de fick tillbaka 

kvinnligheten och kontroll 

över kroppen efter 

hysterektomi då de kroniska 

hälsoproblem försvann (ex. 

tunga blödningar). 

Hysterektomi kunde ge både 

en känsla av förlust, i form av 

att bli ofruktbar och 

upplevelse av att känns sig 

mindre kvinnlig, och en vinst, 

genom förbättring av fysisk 

hälsa. 

 

Kvinnorna upplevde att det var 

en viktig faktor att vara aktivt 

deltagande i beslutsfattande. 

 

 

 

Hög nivå 

Mosa Fram, K., 

Saleh, S.S. & 

Sumrein, I.A. 

 

 

2012 

Sexuality after 

hysterectomy at 

University of 

Jordan Hospital: 

a teaching 

hospital 

experience 

Att utvärdera sexualliv hos 

kvinnor som genomgått 

hysterektomi. 

Kvantitativ design. 

Den patientansvariga 

läkaren intervjuade 

deltagarna med hjälp av 

ett frågeformulär. 

Frågor som orsak till 

hysterektomi samt 

rädsla inför operation 

ställdes. 

Datainsamlingen 

skedde under 2 år. 

N= 124 63% av deltagarna var rädda 

för att genomföra operationen, 

främst på grund av rädslan att 

förlora sin femininitet. 

 

75 % av deltagarna upplevde 

en förbättring i sin prestation i 

sexuallivet. 

 

 

 

Medelnivå 

 

Roovers, J-P W R., 

Van der Bom, J G., 

Van der Vaart, C.H. 

& 

Heintz, A.P.M. 

 

2003 

Hysterectomy 

and sexual 

wellbeing; 

prospective 

observational 

study of vaginal 

hysterectomy, 

subtotal 

abdominal 

hysterectomy, 

and total 

abdominal  

hysterectomy 

Att undersöka effekterna 

på det sexuella 

välbefinnandet utifrån 

jämförelse mellan vaginal, 

subtotal abdominal och 

total abdominal 

hysterektomi. 

Kvantitativ design. 

Deltagarna fick svara 

på ett frågeformulär 

med 36 frågor för att 

undersöka sexualvanor 

och eventuell sexuell 

dysfunktion, innan 

hysterektomi och 6 

månader efter 

operation. 

N= 352 

(27) 

 

 

För de kvinnor som var 

sexuellt aktiva innan operation 

var det ingen skillnad i 

frekvens av samlag efter 

operation. 

 

17 av de 32 deltagare som inte 

var sexuellt aktiva innan 

operation blev aktiva efter 

men ingen skillnad visades i 

operationstyp på dessa 

kvinnor. 

 

Efter operation var det överlag 

en minskning hos alla 

operationsgrupper av de 

sexuella problem som 

rapporterades innan operation. 

Kvantitativ design 

 

Prospektiv 

observationsstudie 

 

 

 

 

Hög nivå 
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Stead, ML, 

Brown, JM., 

Fallowfield, L. & 

Selby, P. 

 

2003 

Lack of 

communication 

between 

healthcare 

professionals 

and woman with 

ovarian cancer 

about sexual 

issues 

Att undersöka läkares och 

sjuksköterskors beteenden  

inför att diskutera sexuella 

frågor med kvinnor som 

har ovariecancer samt 

utreda kvinnornas 

erfarenhet av 

kommunikation kring 

sexualitet med 

vårdpersonal. 

Kvalitativ design. 

Intervjuer innehållandes 

frågor om kunskap om 

frekvens av sexuella 

problem, attityd och 

beteende rörande att 

diskutera sexualitet 

samt kännedom om 

tillgänglig skriven 

patientinformation 

genomfördes med 17 

läkare och 27 

sjuksköterskor. 

 

Intervjuer med kvinnor 

innehållandes frågor om 

kvinnan fått 

information under 

sjukhusvistelse 

angående sexuella 

problem och av vem, 

när, vilken information 

samt om partnern var 

involverad. Om 

kvinnan ej fått 

information tillfrågades 

hon om vilken 

information hon skulle 

vilja ha fått.  

N= 15 kvinnor, 

44 

vårdpersonal 

 

 

De flesta av vårdpersonalen 

som deltog i studien trodde att 

75% av kvinnorna skulle 

uppleva sexuella besvär. En 

femtedel av sjuksköterskorna 

och en fjärdedel av läkarna 

diskuterade frågor om 

sexualitet med kvinnorna. Den 

främsta anledningen till att 

vårdpersonalen inte tog upp 

frågor om sexualitet var att de 

inte upplevde det som deras 

ansvar eller att det var 

pinsamt. 

 

Kvinnorna upplevde att de fick 

bristande information och de 

efterfrågade att få 

kommunicera med 

vårdpersonal om frågor kring 

sexualitet.  

 

 

 

Hög nivå 

Williams, R.D. & 

Clark, A.J. 

 

 

2000 

A qualitative 

study of 

women's 

hysterectomy 

experience 

Att undersöka kvinnornas 

erfarenheter av 

hysterektomi, ooforektomi 

och kirurgisk menopaus. 

Kvalitativ design. 

Gruppintervjuer samt 

individuella intervjuer 

med de deltagarna som 

inte ville vara med på 

gruppsessionerna. 

N= 38 Deltagarna beskrev en 

okunskap hos sig själva om 

hysterektomi samt att de skulle 

vilja ha mer information och 

stöd från vårdpersonal. 

 

De flesta beskrev operationen 

som en bra upplevelse då 

många innan hade upplevt 

blödningar och smärta. Dock 

var många oroliga för 

resultatet av operationen. 

 

 

 

 

Hög nivå 

Wade, J., 

Pletsch, P.K.,  

Morgan, S.W. & 

Menting, S.A. 

 

 

2000 

Hysterectomy: 

What do women 

need and want to 

know? 

Att beskriva kvinnornas 

erfarenhet av hysterektomi 

samt identifiera rädsla, oro  

samt bemötande från 

vårdpersonal. 

Kvantitativ design. 

Frågeformulär med 

öppna svarsalternativ 

besvarades av kvinnor 

som genomgått 

hysterektomi de senaste 

2 åren. 

N= 102 

 

Sju olika teman framkom i  

studien: positiva aspekter, 

hormonbehandling, otillräcklig 

information, förändringar i 

sexualfunktion och känslor, 

emotionell support, 

psykologisk påverkan och 

känsla av förlust av sig själv. 

 

Kvinnorna uttryckte en önskan 

av information från 

vårdpersonal. 

 

Medelnivå 
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Zobbe, V., Gimbel, 

H., Andersen, B.M., 

Filtenborg, T., 

Jakobsen, K., 

Sörensen, 

H.C...,Tabor, A. 

 

 

2004 

Sexuality after 

total vs. Subtotal 

hysterectomy 

Att jämföra skillnader och 

likheter i sexualitet hos 

kvinnor som genomför 

antingen total abdominal 

hysterektomi (TAH) och 

subtotal abdominal 

hysterektomi (SAH). 

Kvantitativ design. 

Frågeformulär som 

deltagarna fick besvara 

2, 6 och 12 månader 

efter operation. 

RCT N=319 

 

Observationsst

udie N= 185 

Ingen signifikant skillnad 

mellan TAH och SAH i 

frekvens av samlag, sexuallust, 

förekomst av orgasm, 

orgasmkvalitet eller 

tillfredsställelse med sexualliv. 

 

Ett år efter operation fanns det 

en signifikant minskning av 

smärta vid samlag hos de 

kvinnor som upplevde smärta 

vid samlag innan operation. 

 

 

 

 

Hög nivå  

 

 

 

 

 

 


