
 

 
 

HÄLSA EFTER HYSTEREKTOMI 

En litteraturöversikt om hur kvinnors hälsa påverkas av en hysterektomi 
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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Hysterektomi innebär att livmodern opereras bort och är den mest frekvent genomförda 

operationen på kvinnor, efter kejsarsnitt. Under år 2014 i Sverige utfördes omkring 4300 

hysterektomier på godartad indikation. Besvär som föranleder operationen omfattar bland 

annat smärtsamma blödningar och muskelknutor i livmodern. Inför en hysterektomi finns 

ett behov av information kring operationen och dess påverkan på hälsan. Kunskap om 

hysterektomi är en del av kvinnans hälso- och sjukvård och bör tillgodose hennes behov. 

Vidare bidrar forskning kring den subjektiva upplevelsen av hälsa till att vården 

individualiseras. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva hur kvinnors upplevelse av hälsa påverkas av en hysterektomi.  

 

 

Metod  
 

Litteraturstudie valdes som metod. Databassökning genomfördes i Cinahl, MEDLINE, 

PsycInfo och PubMed. Efter kvalitetsgranskning och sammanställning i en matris 

sammanställdes resultatet av 15 artiklar genom en integrerad analys.  

 

Resultat 
 

Hysterektomi påverkar kvinnors upplevelse av fysisk, psykisk och sexuell hälsa genom en 

rad följder. Inom området fysisk hälsa identifierades att fatigue och aktivitet smärta, 

inkontinensbesvär och torra slemhinnor påverkas av en hysterektomi. Inom psykisk 

påverkan framkom att självuppfattning och depression påverkas positivt. Inom området 

sexuell hälsa konstaterades att sexuell lust och funktion påverkas såväl positivt som 

negativt.  

 

Slutsats 
 

Hysterektomi har generellt en positiv inverkan på kvinnors upplevelse av hälsa.  

Symptomen som föranleder hysterektomin och huruvida de lindrats förefaller betydande 

för upplevelsen av hälsa. Den psykiska hälsan påverkades positivt för majoriteten, ett fynd 

som delvis skiljer sig åt från tidigare forskning. Emellertid påverkades den sexuella lusten 

negativt och kvinnor upplevde torra slemhinnor som besvärande. 
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INLEDNING 

 

Hysterektomi innebär att livmodern opereras bort och är den mest frekvent genomförda 

operationen på kvinnor, efter kejsarsnitt. Godartade tillstånd med besvärande symptom är 

den vanligaste indikationen (Impey, 2004). I Sverige under år 2014 utfördes 4310 

hysterektomier av godartad orsak (Stjerndahl, Löfgren & Renström, 2015). Forskning visar 

att preoperativa besvär lindras ett år efter ingreppet för flertalet kvinnor, liksom att nya 

besvär kan utvecklas (Wade, Pletsch, Morgan & Menting, 2000). Kunskap om 

hysterektomi är en del av kvinnans hälso- och sjukvård och bör tillgodose hennes behov 

(Wade et al., 2000). Sjuksköterskan kan fånga upp oro kring hysterektomi, bidra med 

lämplig information och emotionellt stöd (Wu, Yu, Yang & Che, 2005). Personcentrerad 

vård syftar till att belysa den subjektiva upplevelsen av hälsa liksom att se människan 

bakom sjukdom och diagnos. På så sätt kan sjuksköterskan främja hälsa på ett 

individanpassat sätt poängterar Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2010). Patienten är 

beroende av vårdpersonalens kompetens för att själv kunna vara delaktig och fatta beslut 

kring sin hälsa. Hälsa är ett medel för att uppnå autonomi och omfattar mer än frånvaro av 

sjukdom (Willman, 2009).  

 

BAKGRUND 

Livmodern 

Livmodern, eller hystera på grekiska, är ett hålorgan med placering i lilla bäckenet bakom 

urinblåsan (Johansson, 2001). Livmodern är stort som ett päron och dess funktioner är att 

skydda och ge fostret näring och att föda fram barnet under förlossning (Sand, Sjaastad, 

Haug & Bjålie, 2006). Organet delas in i fundus uteri, corpus uteri och cervix uteri 

(Johansson, 2001).  

 

Gynekologiska besvär som föranleder hysterektomi 

 

Livmodermyom är den vanligaste orsaken till operation vid godartad indikation. Besväret 

svarar för omkring 30 procent av samtliga hysterektomier på godartad indikation (Merrill, 

2005). Det uppskattas att omkring en fjärdedel av kvinnor i fertil ålder, i Sverige, har 

myom. Det vanligaste besväret vid symptomatiska myom är riklig menstruation. Stora 

myom, kan medföra täta urinträngningar relaterat till det tryck som läggs på tarmen och 

urinblåsan (Johansson, 2001). Godartade tillstånd med besvärande symptom är den 

vanligaste orsaken till operation (Impey, 2004). Utöver myom förekommer smärtsamma 

menstruationsblödningar och kronisk bäckensmärta som indikationer (Bayram & Beji, 

2010; Merrill, 2005). Besvär som djupa samlagssmärtor och oregelbundna blödningar 

associeras med endometrios, ett tillstånd som föranleder hysterektomi (Bayram & Beji, 

2010). Socialstyrelsen framhåller att hysterektomi är motiverat först då andra behandlingar 

inte haft önskad effekt (Socialstyrelsen, 2010). Utöver godartade tillstånd föranleder 

livmodercancer, livmoderhalscancer och äggstockscancer operationen (Hacker, Gambine 

& Hobel, 2010). Gynekologiska besvär kan ha en negativ inverkan på hälsoupplevelsen 

varpå kvinnor söker hjälp för det lidande dessa problem orsakar (Rannestad, Eikeland, 

Helland & Qvarnström, 2000).  
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Hysterektomi  

 

Kirurgiska metoder och typer av hysterektomi 

 

Hysterektomi innebär att livmodern opereras bort (Hacker et al., 2010). Omkring en 

fjärdedel av alla kvinnor i USA över 18 år beräknas genomgå en hysterektomi (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2006). I Sverige under år 2014 utfördes drygt 4300 

hysterektomier på godartad indikation (Stjerndahl et al., 2015). Operationen kan 

genomföras med ett flertal kirurgiska metoder. Antingen via vagina, titthålskirurgi eller via 

ett snitt i bukväggen (Mårdh, 2013). Hysterektomi utförd med titthålskirurgi är ett mindre 

omfattande ingrepp, vilket medför att patienten på kortare tid återfår sin aktivitet i dagliga 

livet (ADL). Utöver detta är risken mindre för postoperativ sårinfektion vid hysterektomi 

utförd med titthålskirurgi, laparaskopi. Trots dessa fördelar påpekas att användandet av 

respektive metoder skiljer sig markant åt kliniker emellan. Av utförda hysterektomier i 

Sverige svarar laparaskopisk metod för omkring fem-tio procent. Vanligaste i Sverige är 

buksnitt vid godartad indikation. Metoden motsvarar omkring hälften av samtliga 

operationer. Mellan år 2012-2014 har däremot buksnitt vid hysterektomi minskat, 

samtidigt som mindre omfattande metoder blir vanligare (Stjerndahl et al., 2015).  

 

Utöver metod kan hysterektomier delas upp på basis av vilka delar som opereras bort. 

Total hysterektomi innebär att livmoder och livmodertapp opereras bort. Subtotal 

hysterektomi innebär att livmodertappen bevaras och radikal hysterektomi innebär att 

livmoder, livmoderhals, övre delen av vagina samt att lymfkörtlar opereras bort (Borgfeldt, 

Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). Med undantag vid hög risk för äggstocks- eller 

bröstcancer, bevaras vanligen äggstockarna (Hacker et al., 2010).  

 

 

Hälsa 

 

World Health Organization [WHO] definierar hälsa som ett tillstånd av fysisk, psykisk och 

socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom (WHO, 1997). Följande 

definition av begreppet är utgångspunkten i litteraturöversikten då hälsa behandlas. Det 

humanistiska perspektivet beskriver hälsa i termer som lycka, livskvalitet och 

välbefinnande. Ohälsa till följd av beteenden och sociala riskfaktorer, såsom fattigdom, 

medförde att begreppet hälsa kom att breddas till ett biopsykosocialt perspektiv (Willman, 

2009). Liksom WHO:s definition av hälsa sträcker sig omvårdnadens syn på begreppet 

bortom frånvaro av sjukdom (Willman, 2009). Exempelvis är hälsa möjligt att uppleva 

trots närvaro av fysiska besvär (Rannestad et al., 2000).  

 

Under 1500 talet kartlades mänsklig anatomi, varpå kirurgi medicinska behandlingar växte 

fram. En strävan att bevara hälsan utifrån ett biologiskt perspektiv, var framträdande. 

Perspektivet inrymmer en liknelse mellan kropp och maskin samt en uppdelning i kropp 

och själ, något som inverkar på sättet att se på hälsa som frånvaro av sjukdom. I kontrast 

till denna dualism står det humanistiska synsättet på människa och hälsa där subjektivitet 

och holism beskrivs som grundpelare. Hälsa har en innebörd kopplat till hela människan, 

dennes upplevelser och välbefinnande. Det två perspektiven på hälsa utesluter inte 

varandra utan kan tillsammans bidra till en ökad förståelse kring hälsa och ohälsa (SSF, 

2008). Personcentrerad vård syftar till att belysa den subjektiva upplevelsen av hälsa och 

att se individen bakom sjukdom och besvär. På så sätt kan hälso- och sjukvårdspersonal 

främja hälsa på ett individanpassat sätt (SSF, 2010).  
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Påverkan av en hysterektomi  

 

Hysterektomi bedöms ha mycket god prognos vid cellförändringar och vid godartad 

indikation. Kvinnan beräknas kunna återgå till fysiskt lätta arbeten två till tre veckor efter 

titthåls- eller vaginalt utförd hysterektomi. Motsvarande siffra vid buksnitt är tre till fyra 

veckor. Efter en hysterektomi utförd via buksnitt följer smärta, infektionsrisk samt viss 

begränsad rörlighet. Efter operation via vagina väntas ett visst bukobehag och risk för 

urinvägsbesvär. Efter en hysterektomi utförd med titthålskirurgi väntas liknande, men 

mildare besvär som vid hysterektomi via buksnitt (Socialstyrelsen 2010). Att operera bort 

livmodern liksom andra fortplantningsorgan påverkar samtliga aspekter av kvinnans 

sexuella funktion. Forskning som behandlar sexualitet efter en hysterektomi bör ta hänsyn 

till operationens indikation då den inverkar på hur den sexuella hälsan upplevs 

postoperativt (Katz, 2003). Preoperativa besvär lindras vanligen ett år efter ingreppet. 

Emellertid kan nya besvär såsom värmevallningar, viktuppgång, depression och nedsatt 

libido tillkomma menar Wade et al. (2000). Med avseende på de preoperativa besvären, 

medför hysterektomi symptomfrihet eller mycket god symptomlindring för majoriteten av 

kvinnorna. (Stjerndahl et al., 2015). 

  

Den sexuella upphetsningen och orgasm har en koppling till livmoderns sammandragning, 

menar Bayram och Beji (2010). Shorey et al. (2014) framhåller att samlivet kan förbättras 

till följd av att symptom associerade med livmodern lindras eller botas. En bristande 

samsyn kan ses inom forskning kring hysterektomi och sexuella besvär, visar Bayram och 

Beji (2010). Endometrios kan orsaka smärtsamma samlag, varpå en hysterektomi kan 

lindra dessa besvär och medföra ett förbättrat samliv. Likaså kan operationen orsaka torra 

slemhinnor och andra obehag (Katz, 2003). Ärrvävnad efter operationen riskerar att orsaka 

nedsatt blodflöde till underlivet. Detta kan leda till nedsatt sexuell respons hos kvinnan. 

Samlivet hos somliga förblev oförändrat och hos andra förbättrades det avsevärt (Merighi, 

Oliveira, Jesus, Hoga & Oliveira, 2012). Om de hormonproducerande äggstockarna 

opereras bort i samband med hysterektomin går kvinnan in klimakteriet (Hacker et al., 

2010). Forskning visar att kvinnor hade uppfattningen att livmodern producerade hormoner 

och ifrågasatte således vilket inverkan en hysterektomi skulle ha på deras sexuella hälsa 

och sexualitet (Wu et al., 2005). Hysterektomi kan leda till en oro kring bland annat 

fatigue, klimakteriets följder samt inför hur intima relationer kommer att påverkas. 

 

Shorey et al. (2014) menar att kvinnans självuppfattning och identitet kopplat till förmågan 

att bli gravid associeras till en risk för postoperativ depression. Äldre forskning framhåller 

depression som vanligt efter operationen. De senaste årtiondet har det emellertid pekat mot 

att hysterektomi på godartad indikation inte orsakar depression utan snarare kan lindra 

depressiva symptom (Bayram & Beji, 2010). En begränsning av fysiska besvär såsom 

smärta och stora blödningar, har negativ inverkan på sociala relationer. Att genomgå en 

hysterektomi innebär därmed att ett flertal livsaspekter såsom privat-, familje- och 

arbetslivet påverkas (Merighi et al., 2012). Livskvaliteten ökar hos en majoritet, vilket 

associeras med symptomlindring av preoperativa besvär. Att såväl negativa effekter på 

livskvaliteten förekommer kopplas till den preoperativa psykiska hälsan och sexuella 

funktionen, menar Bayram och Beji (2010). Symptomlindringen medför att kvinnan kan se 

nya möjligheter i livet, menar Merighi et al. (2012). Utöver lokala besvär, kan 

gynekologiska tillstånd orsaka oro och depression (Taipale et al., 2009).  
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Sjuksköterskans omvårdnadsansvar i samband med en hysterektomi 

 

En hysterektomi och dess följder för kvinnan bör bedömas med ett holistiskt 

förhållningssätt. En positiv upplevelse kan associeras med botade smärtsamma blödningar 

och sexuell frihet. Likaså kan en känsla av förlorad kvinnlighet och sexualitet uppkomma 

menar Bayram och Beji (2010). Att främja hälsa och förebygga ohälsa är ett 

kompetensområde för sjuksköterskan. En del av området omfattar att förebygga 

komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). 

Sjukdom, skada, lidande och smärta påverkar den subjektiva upplevelsen av hälsa och 

risken finns att ohälsa leder till en begränsning av den personliga utvecklingen. Likaså 

riskerar personens beroende av andra öka (SSF, 2010). Sjuksköterskan har en viktig 

uppgift att stärka patientens tilltro till sig själv liksom att se det friska hos patienten. Med 

ett professionellt förhållningssätt bemöts och vårdas alla patienter med respekt oavsett 

bland annat ålder, kön eller sexuell läggning (SSF, 2008). Inom den hälsofrämjande 

omvårdnaden betraktas människan som kapabel att ta ansvar och fatta egna beslut. Hälsan 

ses som ett medel för att uppnå autonomi (Willman, 2009). Prevention, dialog och fokus på 

den subjektiva upplevelsen av hälsa lyfts som centrala teman (SSF, 2008).  

 

Patienten är beroende av vårdpersonalens kompetens för att själv kunna vara delaktig och 

fatta beslut kring sin hälsa. Sjuksköterskan ska ge stöd, vägledning och verka för att 

patienten på bästa sätt ska kunna delta i sin vård och behandling. Dialogen mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen är viktig för att underlätta delaktighet 

(Socialstyrelsen, 2015). Att vara delaktig innebär att aktivt medverka och ha ett inflytande 

i beslut. Delaktighet inom hälso- och sjukvård omfattar även patientens preferenser, 

närmare bestämt i vilken utsträckning patienten önskar vara delaktig (Eldh, 2009). I 

begreppet lägger patienten betydelsen av att ha kunskap om och känna tillit till sin kropp, 

sjukdom och symptom. Vidare leder sådan kunskap till att vardagen kan upplevas som 

hanterbar trots sjukdom och symptom (Eldh, 2009).   

 

Omvårdnadsbehovet information och kunskap 

 

Patientlagen framhåller rätten till individuellt anpassad information kring sitt hälsotillstånd 

och olika behandlingsmetoder och dess förväntade effekter (SFS, 2014:821, kap. 3, 1 §). 

Kunskap är det övergripande målet och informationsöverföring ett steg mot detta. 

Patienten har bland annat kunskap baserad på inhämtad fakta (Eldh, 2009). Kvinnor söker i 

stor utsträckning information om hysterektomi på egen hand via internet och böcker 

(Askew, 2009). Sjuksköterskan bör vara medveten om vilken information som förekommer 

i hälsotidningar om hysterektomi, då kvinnors beslut och kunskap om ingreppet delvis kan 

baseras på denna (Nykanen, Suominen & Nikkonen, 2011). Kvinnorna efterfrågar även 

aktuell litteratur i ämnet. Kunskap om hysterektomi är en del av kvinnans hälso- och 

sjukvård och bör tillgodose hennes behov (Wade et al., 2000). Forskning visar dock att 

kvinnor erhåller otillräcklig information från hälso- och sjukvården kring hysterektomi, sin 

anatomi, klimakteriet och den sexuella funktionen postoperativt (Askew, 2009). Att 

bedöma kvinnors sexuella funktion rutinmässigt brister tyvärr många gånger hälso- och 

sjukvården på, menar Katz, (2003). Vidare krävs en förståelse för kvinnans föreställningar 

och förväntningar på vården samt att bidra med realistiska sådana. Information kring 

sjukdom, behandling och dess följder ska förklaras för patienten. Det krävs att information 

fylls på, upprepas och följs upp.  

 



 

 

 

5 

Hälso- och sjukvårdspersonal kan bistå i värdering av valmöjligheter liksom med att 

säkerställa att patienten har tillräcklig kunskap för att göra ett adekvat, informerat val. 

(Socialstyrelsen, 2015). För att möjliggöra ett informerat beslut, måste kvinnan upplysas 

om risker och dess omfattning, liksom om fördelar med operationen (Garry, 2005). En 

förutsättning för delaktighet är information, anpassad bland annat efter vad patienten redan 

vet och behöver veta (Eldh, 2009). Årsredovisning av hysterektomi, på godartad indikation 

i Sverige, visar att omkring tio procent får en tid för återbesök. Detta är till stor del en fråga 

om resurser, menar Stjerndahl et al. (2015). Sjuksköterskan kan fånga upp oro kring 

hysterektomi, bidra med lämplig information och emotionellt stöd (Wu, Yu, Yang & Che, 

2005).  Det finns ett samband mellan otillräcklig information och ångest. Korrekt och 

realistisk information skulle därmed sänka kvinnans ångest, menar Shorey et al. (2014). 

Inför beslutet att genomgå en hysterektomi, finns ett behov av neutral och användbar 

information (Nykanen, Suominen & Nikkonen, 2011). 

 

 

Problemformulering  

 

Den tekniska utvecklingen går stadigt framåt, med potentiellt mer effektiva 

behandlingsmetoder som resultat är betydelsefullt att regelbundet undersöka 

hysterektomins följder för kvinnor (Garry, 2005). Att identifiera och förebygga hälsorisker, 

liksom att motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling är en av 

sjuksköterskans delkompetenser (Socialstyrelsen, 2005). Forskning kring kvinnors 

upplevelse av hysterektomi bidrar till ökad förståelse hos hälso- och sjukvårdspersonal, 

vilka då bättre kan möta deras individuella behov (Merighi et al., 2012). Forskning kring 

den subjektiva upplevelsen av hälsa bidrar till att individualisera vården (SSF, 2008).  

 

 

SYFTE   

Syftet var att beskriva hur kvinnors upplevelse av hälsa påverkas av en hysterektomi.  
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METOD  

Val av Metod 

Litteraturöversikt valdes som metod. Då ett större antal kvinnors upplevelser önskades att 

beskrivas ansågs litteraturöversikt vara en lämplig metod. En systematisk litteraturöversikt 

karaktäriseras av insamling av forskningsresultat vilka granskas och presenteras på ett sätt 

som säkrar vetenskaplig kvalitet (Rosén, 2012). Polit och Beck (2011), påpekar att en 

litteraturöversikt är motiverad om tidigare forskning innehåller inkonsekventa resultat, 

vilket litteraturgenomgången påvisade. Litteraturöversikter bidrar till ett ökat tillförlitligt 

kunskapsunderlag för beslut om liv och hälsa (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 1998). Förhoppningen var att studien skulle bidra med en aktuell och samlad bild 

av forskningsläget.  

 

 

Urval  

Urvalskriterierna omfattade kvinnor som genomgått en hysterektomi på godartad eller 

elakartad indikation. Artiklar skulle vara peer-reviewed och skrivna på engelska. 

Exkluderades gjorde artiklar publicerade före år 2000, med motiv att bidra med en aktuell 

bild av forskningsläget. Urvalskriterierna som valdes var tydliga, i enlighet med Rosén 

(2012). Ett urval ska tjäna syftet att öka förståelsen för studerat fenomen (SBU, 2014). För 

att stärka studiens vetenskapliga kvalitet, inkluderades enbart artiklar av hög till medelhög 

kvalitet. Vidare inkluderades artiklar av kvantitativ och kvalitativ art. Kvantitativ data 

bidrar med en förståelse för fenomenets omfattning (SBU, 2014).  Exkluderades gjorde 

artiklar som studerade robot-assisterad hysterektomi samt artiklar som beskrev det initiala 

efterförloppet av en hysterektomi. För att öka studiens överförbarhet exkluderades även 

fallstudier. Urvalsmetoden kallas maximal variation och syftade till att beskriva variationer 

inom ett varierat urval. SBU (2014) framhåller att ett mindre urval som visar på en 

bristfällig samstämmighet kan medföra svårigheter att ge en översiktlig bild av 

problemområdet.  

 

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes mellan 20 augusti 2015 och 2 september 2015. 

Datainsamlingen (tabell 1) utfördes i databaserna Cinahl, MEDLINE, PsycInfo och 

PubMed. Dessa databaser har stor tillgång på vetenskaplig litteratur inom omvårdnad, 

medicin och psykologi. Då examensarbetet berörde samtliga områden föreföll dessa 

databaser passande. En sållning av artiklarna genomfördes utifrån dess titlar och syfte. Var 

syftet relevant lästes abstrakt, varpå båda författarna granskade samtliga artiklar i fulltext. 

Rosén (2012) framhåller att göra en sållning efter titel och abstrakt. Ett gemensamt beslut 

togs vilka artiklar som var relevanta att inkludera, vilket motsvarade 15 stycken. Dessa 

bedömdes utifrån inklusions- och exklusionskriterierna samt relevans för examensarbetets 

syfte. Att använda primärkällor till litteraturöversikten säkerställde och ökade giltigheten.  

 

Databassökningar 

 

Vid en första sökning användes ett omfattande sökord som kombinerades med andra ord 

för begränsning av antalet träffar. Begräsningar utfördes i enlighet med 

inklusionskriterierna varpå samtliga implementerades i databaserna, med reservation för 

PubMed där möjligheten att begränsa till peer-reviewed inte fanns. 
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Utöver inklusionskriterierna begränsades sökningarna till abstract availible. För att hitta 

relevanta artiklar användes indexeringsord liksom fritextord. Fördelen med indexeringsord 

var att de beskrev artikelns innehåll vilket ökar sökningens precision (SBU, 2014).  

 

I Cinahl användes sökorden Quality of Life och Hysterectomy som Cinahl Headings. I 

MEDLINE användes Hysterectomy som MesH-term, vilken begränsades genom Adverse 

effect samt Major Subject: postoperative complications. I PsycInfo användes Thesaurus-

termerna Hysterectomy, Depression och Recovery i olika kombinationer. Depression 

begränsades med emotion och recovery med disorders. I PubMed användes Hysterectomy 

och Quality of life som MeSH-termer. Här begränsades Quality of life och 

Ovariectomy/psychology med Major Topic. Fritextsökning genomfördes i Cinahl med 

sökorden hysterectomy, quality of life samt health. Fritextsökning i Medline omfattade 

sökorden hysterectomy, sexual function och effect. 

 

Tabell 1 Databassökningar 

Databas och 

datum 
Sökord och begränsningar 

Antal 

träffar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

27.08. 

2015 

((MH "Quality of Life")) AND 

(MH "Hysterectomy") 
57 15 8 4 

Cinahl 

02.09. 

2015 

Hysterectomy AND health 275 94 19 2 

MEDLINE 

20.08. 

2015 

(MH "Hysterectomy/AE") 

major subject: postoperative 

complications 

50 6 4 1 

MEDLINE 

20.08. 

2015 

hysterectomy AND sexual function 

AND effect 
42 12 6 3 

PsycInfo 

22.08. 

2015 

DE "Depression (Emotion)") AND 

(DE ”Hysterectomy”) 
7 4 3 1 

PsycInfo 

02.09. 

2015 

(DE "Hysterectomy") AND 

(DE "Recovery (Disorders)") 
7 1 1 1 

PubMed 

23.08. 

2015 

(hysterectomy[MeSH Terms]) 

AND quality of life[MeSH Major 

Topic] 

66 21 5 1 

PubMed 

02.09. 

2015 

"Ovariectomy/psyhology"[MAJR] 64 10 3 2 

Totalt  568 163 49 15 
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Databearbetning 

Inkluderade artiklar (Bilaga A) kvalitetsgranskades utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga B). 

 

Dataanalys  

En integrerad analys valdes som analysmetod. Utifrån studiens syfte identifierades 

skillnader och likheter mellan artiklarna, i enlighet med Friberg (2012). Artiklarna 

analyserades såväl gemensamt som individuellt. Av analysen framkom tre huvudområden: 

påverkan av fysisk hälsa, påverkan av psykisk hälsa och påverkan av sexuell hälsa. Inom 

varje område identifierades förbättrad och försämrad hälsa gestaltad i ett flertal följder.  

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska överväganden behöver göras såväl innan som under skrivprocessen. 

Realistiska bedömningar eftersträvades vilket var ett sätt för författarna att stärka studiens 

validitet. Begränsad språkkunskap kan innebära risker för feltolkning. Med detta i åtanke 

användes vid behov engelsk-svensk ordbok då artiklar granskades. På så vis minimerades 

risken att förvanska forskningsresultatet och dess ursprungliga innebörd. Förvanskning kan 

även innebära att endast de resultat som stödjer forskarens hypotes presenteras. Samtliga 

ovanstående argumentationer stöds av Kjellström (2012). För att undvika förvanskning har 

förförståelse och personliga åsikter i ämnet lyfts löpande under arbetsprocessen. 

Förförståelsen har en påverkan på forskaren under hela processen framhåller SBU (2014). 

Förförståelse fyller en funktion i att initiera ett skrivprojekt, men riskerar att forskaren blir 

selektiv och att resultatet påverkas av personliga preferenser. De artiklar som används i 

litteraturöversikten skall ha fått tillstånd av en etisk kommitté. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras under tre huvudområden vilka samtliga påverkades av 

hysterektomin. Under påverkan på kvinnors upplevelse av fysisk, psykisk och sexuell hälsa 

presenteras de fynd som framkommit av analysen. Under påverkan av fysisk hälsa beskrivs 

fatigue och aktivitet, smärta, inkontinensbesvär och torra slemhinnor. Under påverkan av 

psykisk hälsa beskrivs självuppfattning och depression. Under påverkan av sexuell hälsa 

beskrivs sexuell lust och förmåga till orgasm.  

 

 

Påverkan av fysisk hälsa 

Kvinnans fysiska hälsa i samband med en hysterektomi behandlades i ett flertal artiklar 

(El-Toukhy, Hefni, Davies & Mahadevan, 2004; Farquhar, Sadler, & Stewart, 2008; Hess 

et al., 2011; Linenberger & Cohen, 2003; Meltomaa et al., 2004; Rannestad, Eikeland, 

Helland & Qvarnström, 2001; Williams & Clark, 2000). Att hysterektomi hade en positiv 

inverkan på den fysiska hälsan påvisade en majoritet av forskningen (El-Toukhy et al., 

2004; Farquhar, et al., 2008; Linenberger & Cohen, 200; Rannestad et al., 2001). 

Symptomlindring av preoperativa besvär associerades med en positiv upplevelse hos 

kvinnor. Det pekade mot att ju högre smärtans svårighetsgrad var desto bättre upplevde 

kvinnorna hysterektomins utfall (Williams & Clark, 2000). 

 

 

Fatigue och aktivitet samt smärta  

 

Forskning beskrev en positiv koppling mellan hysterektomi och fatigue (Linenberger & 

Cohen., 2003; Rannestad et al., 2001). Likaså behandlades samband mellan fatigue och 

aktivitet (Rannestad et al., 2001; Meltomaa et al., 2004; Linenberger & Cohen, 2003). 

Kvinnor upplevde en ökad energi för aktiviteter i det dagliga livet jämfört med före 

hysterektomin (Rannestad et al., 2001). En majoritet svarade att de var i behov av hjälp 

med aktiviteter i det dagliga livet under första veckan efter utskrivning (Meltomaa et al., 

2004). Den fysiska begränsningen upplevdes svår att hantera. Emellertid rapporterades att 

energi och aktivitet återställdes åtta veckor efter hysterektomin, liksom att 

självständigheten ökat (Linenberger & Cohen 2003). I kontrast till denna positiva trend 

framkom av en jämförelse mellan naturligt och kirurgiskt klimakterium, att kvinnor som 

genomgått en hysterektomi rapporterade om lägre energi och större trötthet. Den tydligaste 

kopplingen till en lägre hälsorelaterad livskvalitet kunde ses i domäner som fysisk hälsa, 

fatigue och smärta (Hess et al., 2011). 

 

Smärta efter en hysterektomi behandlades i ett antal studier (Farquhar et al., 2008; Hess et 

al., 2011; Rannestad et al., 2001). Bäckensmärta beskrevs som ett besvär för över hälften 

av kvinnorna innan operationen (Rannestad et al., 2001). Forskning visade även på en 

avsevärd lindring av smärtan (Farquhar et al., 2008; Rannestad et al., 2001). Likaså 

beskrev Farquhar et al. (2008) att färre kvinnor upplevde buksmärta fem år postoperativt. I 

samma linje återfanns Rannestad et al. (2001) vilka påvisade lägre förekomst av 

bäckensmärta hos kvinnor efter hysterektomi, jämfört med hos de i kontrollgruppen. En 

upplevelse av lindrad samlagssmärta till följd av operationen framkom av forskning (Celik 

et al., 2008; El-Toukhy et al., 2004). Samlagssmärta lindrades för omkring en tredjedel av 

kvinnorna (El-Toukhy et al., 2004).  
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Inkontinensbesvär och torra slemhinnor  

 

En lindring av inkontinensbesvär beskrevs i ett antal studier (El-Toukhy et al., 2004; 

Farquhar et al., 2008; Rannestad et al., 2001). Kvinnor upplevde att urinträngningar 

minskat efter hysterektomin (Farquhar et al., 2008; El-Toukhy et al., 2004). 

En avsevärd förbättring med avseende på stressinkontinens och täta miktioner framkom 

enligt, El-Toukhy et al. (2004). Forskning visade att omkring hälften upplevde täta 

miktioner preoperativt, en siffra som vid uppföljning ett år efter hysterektomin sjunkit 

drastiskt. Vidare framkom att kvinnans behov av att tömma blåsan under natten minskat 

drastiskt jämfört med före operationen (Rannestad et al., 2001). Liksom urinträngningar 

förbättrades även övriga miktionsbesvär om än i mindre grad (Farquhar et al., 2008). Det 

framkom emellertid att något fler upplevde att miktionsrelaterade besvär ökat under det 

första året postoperativt. Vid samma tidpunkt var även färre kvinnor helt symptomfria, 

jämfört med vid uppföljningen sex veckor efter hysterektomin (Meltomaa et al., 2004). 

Besvär postoperativt visade sig ha ett samband med en hög ålder hos kvinnan (Rannestad 

et al., 2001). Vidare framkom att besvär som torra slemhinnor var vanligare hos kvinnor 

som genomgått hysterektomi (Farquhar et al., 2008; Hess et al., 2011; McPherson et al., 

2005). Torra slemhinnor och värmevallningar associerades med lägre känslomässigt 

välbefinnande och en sämre generell hälsouppfattning (Hess et al., 2011). Kvinnor som 

upplevde torra slemhinnor besvärande skattade i högre grad sin hälsorelaterade livskvalitet 

som lägre (Hess et al., 2011).  

 

 

Påverkan av psykisk hälsa 

 

Att den psykiska hälsan påverkas positivt av hysterektomi beskrevs i ett flertal artiklar 

(Gibson et al., 2012; Kritz-Silverstein, Wingard & Barrett-Connor, 2002; Linenberger & 

Cohen, 2004; Rannestad et al., 2001; Thakar et al., 2004; Vandyk, Brenner, Tranmer, & 

Van Den Kerkhof, 2011). Det förekom att kvinnor kände en rädsla inför 

hormonbehandling, menade Williams & Clark (2000). Kvinnor valde att påbörja 

hormonbehandling trots vetskap om biverkningar, i hopp att undgå besvär operationen 

medfört. Detta då kirurgiskt klimakterium generellt medför mer intensiva 

klimakteriebesvär (Crowe et al., 2011). 

 

Självuppfattning och depression 

 

Rannestad et al. (2001) påvisade att en majoritet upplevde en förbättrad självuppfattning, 

associerat med en ökad känsla av kontroll och attraktivitet. En ökad självuppfattning 

tolkades som ett resultat av förändringar i samhället, där kvinnans identitet och roll 

sträcker sig bortom förmågan att bära barn och att vara förälder. Att hysterektomi haft en 

positiv inverkan på hälsan och livskvaliteten visade ett flertal studier (Farquhar et al., 

2008; Gibson et al., 2012; Gimbel et al., 2005; Linenberger & Cohen, 2004; Thakar et al., 

2004). Omkring hälften av de kvinnor som genomgått en hysterektomi, skattade sin hälsa 

som god eller mycket god. Något fler skattade sin hälsa som mycket god eller strålande 

(Gibson et al., 2012). Hysterektomin hade en negativ inverkan på den psykiska hälsan hos 

en mindre grupp kvinnor (Kritz-Silverstein et al., 2002; Linenberger & Cohen., 2004; 

Rannestad et al., 2001; Vandyk et al., 2011; Williams & Clark, 2000). En försämrad 

självuppfattning associerades med förlusten av livmodern och känslan av att vara tom och 

ihålig (Rannestad et al., 2001). 
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En sorg över den förlorade förmågan att bli gravid liksom en oro kring hur sexualiteten 

påverkats framkom av Williams och Clark (2000). Depressiva symptom upplevdes av ett 

fåtal kvinnor. Nytillkommen psykisk ohälsa beskrevs likaså i ett fåtal fall (Vandyk et al., 

2011). Vidare framkom att huruvida identiteten delvis grundades på förmågan att bli 

gravid, kunde operationen medföra att meningen med livet förändrades (Rannestad et al., 

2001). En osäkerhet kring om beslutet att genomgå operationen varit det rätta förekom hos 

ett fåtal kvinnor men försvann emellertid inom en kort tid efter hysterektomin. Kvinnornas 

syn på ingreppet förändrades efter en tid från något som inverkade på deras liv till en 

erfarenhet hos kvinnan (Linenberger & Cohen, 2004).  

 

 

Påverkan av sexuell hälsa 

Hysterektomins påverkan på sexualiteten är ett komplext område med variabler såsom den 

kulturella aspekten, psykologiska faktorer och kvaliteten av parrelationen (El-Toukhy et 

al., 2004). En negativ påverkan på kvinnans sexuella hälsa framkom av ett antal studier 

(Celik et al., 2008; El-Toukhy et al., 2004; McPherson et al., 2005; Greenwald & 

McCorkle, 2008). I kontrast till ovanstående lyfte forskning även hysterektomins påverkan 

på sexuell hälsa ur en positiv aspekt (Celik et al., 2008; El-Toukhy et al., 2004; Farquhar et 

al., 2008; Rannestad et al., 2001; Greenwald & McCorkle, 2008). 

 

Sexuell lust och förmåga till orgasm 

 

Under en hysterektomi riskerar vaginala blodkärl att komma till skada vilket kan förklara 

ett nedsatt blodflöde till vagina och en försämrad sexuell funktion (Celik et al., 2008). 

Forskning visade att hysterektomi med borttagandet av äggstockarna associerades med en 

upplevelse av sexuella besvär (Celik et al., 2008; Farquhar et al., 2008; Greenwald & 

McCorkle, 2008). Forskning beskrev även kvinnans förmåga att nå orgasm (Celik et al., 

2008; El-Toukhy et al., 2004). Celik et al. (2008) visade på en påtaglig försämring medan 

El-Toukhy et al. (2004) i samma avseende inte påvisade någon signifikant förändring efter 

operationen. Att operationen påverkar den sexuella lusten framkom av ett fåtal studier 

(Celik et al., 2008; McPherson et al., 2005). Nedsatt lust besvärade en majoritet, medan 

övriga inte upplevde några besvär av detta. En mindre andel kvinnor svarade att de 

upplevde extrema besvär av den minskade lusten (McPherson et al., 2005). Av Celik et al. 

(2008) framkom en försämring av den sexuella funktionen med undantag för smärta.  

 

Forskning visar att en övervägande andel upplevde att samlivet förbättrats fem år 

postoperativt, jämfört med före operationen (Farquhar et al., 2008). El- Toukhy et al. 

(2204) menade att hysterektomi kan förbättra den sexuella funktionen, medan Rannestad et 

al. (2001) konstaterade att funktionen förblev oförändrad. Efter operationen svarade en 

majoritet att de upplevde att de hade en sexuell lust och att de var sexuellt aktiva 

(Greenwald & McCorkle, 2008). Då förändrade hormonnivåer i kroppen adresserades 

(Celik et al., 2008; Crowe, Burrell & Whitehead, 2011; Farquhar et al., 2008) konstaterade 

Celik et al. (2008) att den sexuella funktionen riskerar att försämras. Farquhar et al., (2008) 

menade i kontrast till Celik et al. (2008) att den sexuella aktiviteten inte påverkas.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Studiens fynd visar en diskrepans med avseende på den sexuella hälsans påverkan av en 

hysterektomi. Således bekräftas Bayram och Beji (2010) påstående att forskning brister i 

samsynen kring hysterektomi och sexuella besvär. Sexualitet är ett område som påverkas 

av bland annat hur parrelationen fungerar, vilket kan tänkas förklara den oenighet 

litteraturöversikten påvisat. Samlagssmärta och förmåga till orgasm påvisade en 

övervägande positiv påverkan på kvinnans upplevelse av hälsa. Att samlagssmärta lindras 

efter operationen, bekräftade Katz (2003) studie. Av litteraturöversiktens framkom vidare 

att hysterektomin har en negativ inverkan på den sexuella lusten något som bekräftar Wade 

et al. (2000) resonemang att besvär som nedsatt sexuell lust kan uppkomma till följd av 

operationen. Liksom Askew (2009) framhöll, erhåller kvinnor otillräcklig information om 

sin kropp och sexuella funktion postoperativt. Den sexuella hälsans påverkan av vård och 

behandling bör mot bakgrund av litteraturöversiktens fynd, få ett större utrymme inom 

hälso- och sjukvården. Liksom Patientlagen framhåller har patienten rätt till information 

om förväntade effekter (SFS: 2014:821, kap 3, 1 §), en information som även bör omfatta 

sexuell hälsa. Likaså lyfts sexuell lust och intimitet som perspektiv på hälsan av WHO 

(1997). Katz (2003) menade att sjuksköterskan inte lyfter kvinnans sexuella funktion per 

automatik. Det kan tänkas att den sexuella aspekten av hälsa nedprioriteras av 

sjuksköterskan relaterat till ämnets karaktär.  

 

Det framkom att hysterektomi medför symptomlindring av preoperativa besvär för 

majoriteten av kvinnorna (Stjerndahl et al., 2015). Litteraturöversikten bekräftar detta 

genom att påvisa en lindring av inkontinensbesvär varav urinträngningar och täta miktioner 

visade på den tydligaste förbättringen. Studien visade även att smärtlindring var vanligt, 

vilket styrker Socialstyrelsen (2010) vilka hävdade att prognosen efter en hysterektomi vid 

godartade tillstånd är mycket god.  Hysterektomi och dess psykologiska följder för kvinnan 

bör betraktas med hänsyn till ett flertal aspekter menar Bayram och Beji (2010), ett 

resonemang som bekräftas av Rannestad et al. (2000) vilka påpekar att hälsa är möjligt 

trots smärta. Emellertid innebär detta likaså att ohälsa är möjligt att uppleva trots 

smärtfrihet. Hälso- och sjukvårdspersonal bör ta hänsyn till att kvinnors hälsa inte spontant 

förbättras då besvären försvinner. Omvårdnad ska sträcka sig bortom symptomlindring och 

omfatta förebyggande förhållningssätt med den unika människan i fokus. I likhet med detta 

resonemang lyfter ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2007), fyra ansvarsområden 

vilka omfattar främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.  

 

Trots standardiserade mätinstrument och statistiska analysmetoder är det en utmaning att 

undersöka och urskilja vad som påverkar en människas hälsa. Diskrepans inom 

litteraturöversiktens analys liksom mellan denna och forskning presenterad i bakgrunden, 

kan potentiellt härledas till detta resonemang. SSF (2008) framhåller att forskning kring 

den subjektiva upplevelsen av hälsa bidrar till att individualisera vården. Mot den 

bakgrunden kan tänkas att då subjektivitet studeras är inte total resultatkongruens ett något 

som skall eftersträvas. Trots forskningens bristande samstämmighet inom somliga områden 

kan det konstateras att litteraturöversikten beskrivit kvinnors upplevelse av hälsa efter en 

hysterektomi och syftet anses därigenom besvarat.  
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Med ökad kunskap hos såväl sjuksköterskan som hos kvinnan, kan tänkas att möjligheten 

att stödja i beslutsprocess liksom i efterförloppet ökar. Kvinnor är delvis beroende av 

sjuksköterskans kompetens för att själv kunna vara delaktig och fatta beslut kring sin hälsa 

(Socialstyrelsen, 2015). Sjuksköterskans kompetensbeskrivning tar upp att ett 

delkompetensområde omfattar att bland annat utforma omvårdnadsarbetet utifrån bästa 

tillgängliga kunskap (Socialstyrelsen, 2005). Läroböcker i ämnet bör uppdateras för att 

bättre spegla den positiva bilden av efterförloppet. Den nuvarande litteraturen visar en 

negativ bild av denna. En uppdaterad och utifrån forskningsläget rättvis information, 

kommer att stödja kvinnan att göra ett informerat val. Thakar et al. (2005) påpekar i linje 

med ovanstående att sjuksköterskan genom att bida med information kring hysterektomin 

och dess följder potentiellt kan bidra till att kvinnors tillfredställelse med ingreppet öka. 

 

Litteraturöversikten visade att hysterektomi har en övervägande positiv inverkan på 

fatigue. Bayram och Beji (2010) beskrev kvinnors oro av att drabbas av fatigue efter 

operationen. Att kvinnor oroar sig för fatigue när det förväntade utfallet visar sig vara 

minskad trötthet och ökad energi, adresserar förväntningar och föreställningar. Wu et al. 

(2005) exemplifierar detta med sitt resonemang om att sjuksköterskan har en möjlighet att 

fånga upp oro och bidra med lämplig information. Korrekt och realistisk information kan 

bidra till att minska oro, konstaterades av Shorey et al. (2014). Att identifiera 

föreställningar och bidra med realistiska sådana betonades av Socialstyrelsen (2015). 

Liksom Patientlagen beskriver (SFS, 2014:821, kap. 3, 1 §) har patienten rätt till 

individuell information om bland annat vilka förväntade följder en behandling har.  

 

Vidare framkom en svårighet att hantera fysiska begränsningar hysterektomin inneburit, 

liksom ett behov av hjälp i vardagen. En möjlighet att uppnå hanterbarhet trots sjukdom 

och besvär associeras till att kvinnan har kunskap om sin kropp och tillit till kunskapen 

framhöll Eldh (2009). Behovet av hjälp bekräftades av SSF (2010) vilka hävdar att 

sjukdom och lidande riskerar ett ökat beroende av andra. En iakttagelse med avseende på 

fatigue och aktivitet omfattar det faktum att kvinnor rapporterade sin aktivitet var återställd 

efter åtta veckor, medan den förväntade sjukskrivningstiden, i Sverige, efter en 

hysterektomi är upptill fyra veckor. Därefter förväntas kvinnan kunna återgå till arbete 

(Berg et al., 2010). Att aktiviteten är återställd kan tänkas omfatta kvinnans upplevelse av 

den egna förmågan att återgå till arbete. I sådant fall föreligger en diskrepans mellan 

kvinnans och hälso- och sjukvårdens bedömning av aktivitet och möjligen även hälsa. Det 

ska poängteras att kvinnorna i studien besvarade ett frågeformulär efter åtta veckor, varpå 

upplevelsen av återställd energi och aktivitet möjligen uppkom närmare operationen. 

 

En iakttagelse utifrån fynden är utmaningen att ställa artiklar i jämförelse med varandra då 

studiernas urval skiljer sig åt. Somliga artiklar exkluderade kvinnor med en anamnes av 

inkontinensbesvär, medan andra exkluderade kvinnor med maligna tillstånd. Att beakta 

variationer mellan studiernas urvalsgrupper i relation till deras resultat kan vara en viktig 

källa till ökad förståelse om vad som påverkar upplevelsen av hälsa. Att undersöka vilken 

inverkan faktorer såsom utbildningsnivå, övervikt och rökning har på hälsoupplevelsen kan 

anses vara värdefullt ur ett hälsojämställdhets-perspektiv. I enlighet med resonemanget 

framhåller hälso- och sjukvårdslagen att Målet med hälso- och sjukvård är god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS, 1982:763, 2 §).  

 

 

 



 

 

 

14 

Studien visar att torra slemhinnor besvärar kvinnor efter en hysterektomi, vilket bekräftar 

Katz (2003) som påpekade att operationen kan medföra denna problematik. 

Litteraturöversikten visade att en majoritet upplever den psykiska hälsan som förbättrad 

något som likaså bekräftas, detta av Bayram och Beji (2010) vilka avvisade kopplingen 

mellan hysterektomi och depression. Av litteraturöversikten framkom dock att kvinnor kan 

uppleva att operationen inverkar negativt på den psykiska hälsan.   

 

Utöver symptomlindring bör sjuksköterskan fokusera på prevention och en omvårdnad i 

vilken individen bakom en stor patientgrupp får ligga till grund och vara delaktiga i 

planering och utvärdering av omvårdnadsarbetet. För att möjliggöra delaktighet krävs en 

dialog mellan kvinnan och sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2015). Att göras delaktig i sin 

vård bör omfatta en gemensam utvärdering av hysterektomiupplevelsen. Med avseende på 

kopplingen mellan pre och postoperativ hälsa, visade litteraturöversikten att förekomst av 

depressiva symptom innan operationen innebär en större risk för depression efter 

hysterektomin. Fyndet bekräftar Bayram och Beji (2010) resonemang att den preoperativa 

hälsan inverkar på kvinnans upplevelse av hysterektomins följder. En hysterektomi och 

dess psykologiska utfall för kvinnan bör bedömas holistiskt menade Bayram och Beji 

(2010). Förekomst av smärta visade sig vara en predisponerad faktor för depression efter 

operationen. Med detta fynd belyses vikten av att se till hälsans samtliga aspekter då de 

influerar varandra. 

 

 

Metoddiskussion  

Att välja metoden litteraturöversikt ansågs motiverat då en initial litteraturgenomgång 

påvisade inkonsekventa resultat (Polit & Beck, 2011). Betydelsen av en inledande 

litteratursökning lyfts likaså av Friberg (2012). En litteraturstudie hade varit givande och 

troligen bidragit till en målande beskrivning av kvinnors upplevelse av hälsa efter 

hysterektomi. Författarna menar att vald metod bidrog med denna aspekt inklusive 

möjligheten att beskriva ett större antal kvinnors upplevelser. SBU (2006) framhåller att 

litteraturöversikter bidrar till ett ökat tillförlitligt kunskapsunderlag för beslut om liv och 

hälsa.   

 

Urvalets bredd är ett resultat av en initial litteraturgenomgång. Forskning inkluderar i regel 

en jämförelse av kirurgisk metod och/eller hysterektomityp, varpå en begränsning till 

specifik typ eller metod hade inneburit ett stort bortfall av relevanta artiklar. Likaså 

jämförde vissa inkluderade artiklar hysterektomi mot andra kirurgiska behandlingar. Dessa 

bifynd sänkte artikelns relevans genom att en mindre del av resultat var möjligt att använda 

för att besvara syftet. Samtliga hälsoperspektiv, men i synnerhet det sexuella, hade gagnats 

av en inkludering av kvinnans relationer och eventuella partner. Ett begränsat 

forskningsunderlag liksom behovet att avgränsa ämnesområde är förklaringen till att 

relationer inte behandlas. Hysterektomins påverkan på sexualiteten är ett komplext område 

med inverkande variabler såsom den kulturella aspekten, psykologiska faktorer och 

parrelationens kvalitet (El-Toukhy et al., 2004).  

 

En begränsning till godartade tillstånd hade bättre återspeglat den bild litteraturöversikten 

bidrar med, då enbart ett fåtal artiklar behandlade maligna tillstånd. Då detta framhålls i 

matrisen, styrker litteraturöversiktens validitet. Vad gäller tillförlitlighet kan denna anses 

vara god då resultatet uteslutande grundas på artiklar av hög till medelhög kvalitet. En 

noggrannhet då den integrerade analysen genomfördes bidrog likaså till studiens 

tillförlitlighet och korrekthet.  
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Med avseende på generaliserbarhet hävdas detta föreligga då samtliga studier, med 

undantag för en, är utförda i västerländska länder. Resultatet kan därigenom tänkas 

överföras till en Sverige kontext, särskilt då tre utav studierna är utförda i Norge, Finland 

och Danmark.  

 

Gällande typ av artiklar, inkluderades främst artiklar av kvantitativa art. Kvantitativ data 

bidrar med en förståelse för fenomenets omfattning (SBU, 2014). I linje med detta 

poängterar Thakar et al. (2005) att kvantitativ forskning om hysterektomi, med hög 

reproducerbarhet och generaliserbarhet, ökar möjligheten att bidra till evidensbaserad 

kunskap. Reabilitet uppnåddes genom inkluderingen av ett flertal kohort- och 

longitudinella studier. Att följa kvinnan under en längre tidsperiod och utföra upprepade 

mätningar, bidrar till en ökad förståelse kring upplevelsen av hälsa efter en hysterektomi. 

Att subjektiva upplevelser presenteras i form av siffor och tabeller ändrar inte det faktum 

att det är kvinnans individuella upplevelser som beskrivs. Databassökningarna inkluderar 

indexeringsordet ”Quality of life”, vilket härleds till sökningar utförda innan syftet 

omformulerats. Vid en omformulering övergavs begreppet livskvalitet och hälsa tog dess 

plats som bärande begrepp. Framsökta artiklar i detta läge bedömdes relevanta då 

inklusions- och exklusionskriterierna var oförändrade. En ny databassökning, med 

begreppet hälsa genomfördes för att undersöka huruvida ytterligare artiklar var befogade.  

Sökningen resulterade i två nya artiklar, samt att ett flertal artiklar som redan inkluderats 

identifierades i sökningen. Därefter ansågs inkluderade artiklar möjliggöra att besvara 

syftet. Att inkludera ett större antal artiklar till studien hade möjligen resulterat i att 

ytterligare följder skulle kunna identifieras. Författarna hävdar emellertid att den 

övervägande positiva karaktären som resultatet visat förmodligen skulle bekräftas. 

 

En systematisk litteraturöversikt karaktäriseras av insamling av forskningsresultat vilka 

granskas och presenteras på ett sätt som säkrar vetenskaplig kvalitet (Rosén, 2012). 

Inkluderade artiklar kvalitetsgranskades av båda författarna separat för att därefter 

diskutera eventuella skillnader i granskningen. Vid olika åsikter om artikelns kvalitet 

granskades artikeln på nytt, denna gång gemensamt, varpå ett enhälligt beslut fattades. 

Henricson (2012) menar att tillvägagångssättet stärker studiens reliabilitet. Författarnas 

förförståelse i ämnet var nästintill obefintlig vilket upplevs ha berikat arbetsprocessen med 

en objektivitet inför dataanalysen. 

 

 

Slutsats   

Hysterektomi har generellt en positiv inverkan på kvinnors upplevelse av hälsa.  

En symptomlindring av de preoperativa besvär som föranledde hysterektomin var tydlig 

inom samtliga huvudområden. Av litteraturöversikten kan det antas att upplevelse av hälsa 

efter en hysterektomi bygger på en jämförelse av besvär. Symptomen som föranleder 

hysterektomin och huruvida de lindrats förefaller betydande i det här avseendet. Den 

psykiska hälsan påverkades positivt för majoriteten, ett fynd som delvis skiljer sig åt från 

tidigare forskning. Emellertid påverkades den sexuella lusten negativt och kvinnor 

upplevde torra slemhinnor besvärande. Antal kvinnor som genomgår hysterektomi är till 

antalet relativt många per år, varpå författarna hävdar att det är högst betydelsefullt att 

hälso- och sjukvård liksom kvinnan själv har en uppdaterad, realistisk och evidensbaserad 

bild av hysterektomi och dess potentiella påverkan på hälsan.  
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Fortsatta studier  

 

Att undersöka upplevelsen av hysterektomi hos kvinnor i fertil ålder vore intressant, 

relaterat till att självuppfattning kopplades delvis till förmågan att kunna bära barn. Likaså 

att undersöka yngre kvinnor då åldern visade sig vara en riskfaktor för depression 

postoperativt. Ur ett hälsofrämjande intresse vore det värdefullt med kvalitativa 

intervjustudier kring friskfaktorer för hälsa i samband med hysterektomi. En högaktuell 

infallsvinkel vore att undersöka kvinnans attityder gentemot hysterektomi och 

livmodertransplantation. 

 

Klinisk tillämpbarhet   

 

Kvinnor som ska eller har genomgått en hysterektomi möter hälso- och sjukvårdspersonal i 

alla delar av vårdkedjan. Kunskap om ingreppets påverkan på hälsoupplevelsen är 

värdefull för båda parter och kan gagna kvinnan i beslutsprocessen, liksom i livet efter 

operationen. För hälso- och sjukvårdspersonal innebär kunskap och medvetenhet om 

predisponerande faktorer möjligheten att omsätta denna i konkreta hälsofrämjande insatser.  
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Celik, H., 

Gurates, B., 

Yavuz, A., 

Nurkalem, C., 

Hanay, F. & 

Kavak, B. 

(2008). 

Turkiet 

 

 

 

 

 

The effect of 

hysterectomy and 

bilaterally salpingo-

oophorectomy on 

sexual function in 

post-menopausal 

women 

 

Undersöka hysterektomin 

och bilateral salpingo- 

oophorectomy´s påverkan 

på den sexuella funktionen 

(FSFI).  

 

 

Skattningsformuläret FSFI 

användes för att utvärdera 

patientens sexuella 

funktion preoperativt samt 

6 månader postoperativt.   

 

N = 104 

(12) 

 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna i 

FSFI-poäng, pre-och postoperativt. Parametern 

sexuell upphetsning sjönk efter operationen. 

Kvinnor vilka genomgått en hysterektomi med 

borttagande av äggstockar, upplevde högre 

smärta postoperativt jämfört resultat från gruppen 

vaginal hysterektomi. 

 

P 

I 

BILAGA A 
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El-Toukhy, T. 

A., Hefni, M. 

A., Davies, A. 

E. & 

Mahadevan, 

S. (2004). 

Storbritannien   

 

 

 

 

 

The effect of different 

types of hysterectomy 

on urinary and sexual 

functions: a 

prospective study 

 

Utvärdera effekten av 

olika typer av 

hysterektomi, på 

urinblåsans funktion och 

sexuell funktion sex 

månader postoperativt. 

   

 

Preoperativ klinisk 

bedömning samt 

standardiserat 

frågeformulär kring blås- 

och sexuell funktion. 

Postoperativ klinisk 

utvärdering med samma 

metod, efter sex månader. 

 

N = 187 

(3) 

 

Mellan metoderna total abdominal, vaginal och 

laparaskopisk metod förekom ingen påtagligt 

skillnad pre och postoperativt, mellan förekomst 

av symptom från blåsan och urinvägar. 

I samtliga grupper rapporterade påtagligt färre 

antal kvinnor stress- och trängningsinkontinens. 

Operationen medförde förbättring gällande den 

sexuella funktionen med avseende på 

samlagsfrekvens, förmåga att uppnå orgasm och 

en allmän tillfredställelse med samlivet.  

 

 

 

 

 

 

P 

I 

 

Farquhar, C. 

M., Sadler, L. 

& Stewart, A. 

W. (2008). 

Australien  

 

 

 

A prospective study of 

outcomes five years 

after hysterectomy in 

premenopausal women 

 

Syftet är att samla 

information innan 

operation samt fem år 

efter hysterektomin kring 

områdena gynekologi, buk 

och urin symptom, sexuell 

funktion, depression, 

självskattad hälsa, och 

jämföra denna information 

med kvinnor som inte gått 

igenom operation. 

 

 

Data samlades in en vecka 

preoperativt. Ett 

frågeformulär förfrågan 

om blodprov skickades ut 

till båda grupperna 

årligen, i fem år.  

 

 

N = 204 

(69) 

 

Ingen skillnad på sexuell funktion mellan kvinnor 

grupperna. Buksmärta och bäckensmärta, liksom 

blåsrelaterade problem minskade fem år 

postoperativt jämfört med innan operationen (79 

procent respektive 39 procent avser buksmärta). 

Däremot hade fler kvinnor problem med 

värmevallningar, och vaginal torrhet i 

hysterektomi-gruppen jämfört med 

kontrollgruppen (41 respektive 19 procent). 

Depression var även högre i hysterektomi-

gruppen.  

 

CCT 

I 
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Gimbel, H., 

Zobbe, V., 

Andersen, B. 

M., Gluud, 

C., Ottesen, B 

& Tabor, S. 

(2005). 

Danmark 

 

Total versus subtotal 

hysterectomy: An 

observational study 

with one-year follow-

up 

 

Jämföra total och subtotal 

abdominal hysterektomi 

gällande urininkontinens, 

postoperative 

komplikationer, 

livskvalitet, förstoppning, 

tillfredställelse med 

samlivet samt 

bäckensmärta – ett år efter 

hysterektomin.  

 

Frågeformulär  

 

N=185 

(33) 

 

Ingen signifikant skillnad efter ett år, mellan 

grupperna i någon av de studerade områdena.14 

kvinnor från den subtotala hysterektomi-gruppen 

hade vaginala blödningar och tre opererade bort 

cervix.  

 

CCT 

II 

 

Gibson, C. J., 

Joffe, H., 

Bromberger, 

J. T., 

Thurston, R. 

C., Lewis, T. 

T., Khalil, N 

& Mattews, 

K. A. (2012). 

USA 

 

Mood symptoms after 

natural menopaus and 

hysterectomy with and 

without oophorectomy 

among women in 

midlife 

 
Undersöka huruvida 

humörsrelaterade 

symptom förbättrades mer 

för kvinnor en tid efter 

hysterektomi jämfört med 

naturlig menopaus 

 

Depression och ångest 

utvärderades årligen i upp 

till 10 år med hjälp av The 

Center for 

Epidemiological 

Studies Depression Index. 

Ångest studerades med 

hjälp av fyra frågor.   

 

n=177 

(0) 

 

Depressiva symptom och ångest minskade åren 

som följde hysterektomi eller sista 

menstruationen.  

Ingen signifikant skillnad mellan 

hysterektomityperna.  

 

CCT 

I 

 

Greenwald, 

H. P. & 

McCorkle, R. 

(2008). USA 

 

 

 

Sexuality and sexual 

function in long-term 

survivors of cervical 

cancer 

 

Utvärdera sexualitet, 

sexuell funktion och 

kvinnans självbild efter 

genomgången 

hysterektomi pga. cancer i 

livmodern.  

 

Skattningsformulär MOS-

3632 mätte olika aspekter 

av fysisk och mental hälsa 

samt en subjektiv 

bedömning av sin hälsa. 

Depression mättes med 

CES-D. 

 

N = 229 

(21) 

 

Kvinnor som genomgått hysterektomi hade mer 

sexuell lust och intresse i sex än de kvinnor som 

inte genomgått hysterektomi av de kvinnor som 

drabbats av cancer. De som opererat bort 

äggstockarna hade dock en större risk att inte 

njuta av sex.  

 

 

 

 

 

 

P 

II 

http://europepmc.org/abstract/MED/22525904/?whatizit_url=http://europepmc.org/search/?page=1&query=%22Depression%22
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Hess, R., 

Thurston, R. 

C., Hays, R. 

D., Chang, C-

C., Dillon, S. 

N., Ness, R. 

B... 

Matthews, K. 

A. (2011). 

USA 

 

The impact of 

menopause on health-

related quality of life: 

results from the 

STRIDE longitudinal 

study 

 

 

Följa kvinnor årligen 

under en femårsperiod 

som står inför 

klimakteriet. Genom att 

låta kvinnorna fylla i 

frågeformulär kring deras 

hälsostatus, 

klimakteriesymptom och 

klimakteriestatus. 

 

Frågeformulär 

 

N=732 

(4) 

 

 

Studien visar att klimakteriet har en negativ 

effekt på många kvinnors hälsorelaterade 

livskvalitet. Vidare visar studien att 

hysterektomerade kvinnor hade ännu sämre 

hälsorelaterad livskvalitet än de kvinnor som på 

naturlig väg gått in i klimakteriet. 

 

P 

I 

 

Kritz- 

Silverste 

in, 

Wingard 

& 

Barrett- 

Connor. 

(2002). USA 

 

 

Hysterectomy 

Status and Life 

Satisfaction in 

Older Women 

 

Undersöka den 

långvariga 

effekten på 

livskvalitet av 

hysterektomi och 

borttagande av 

äggstockar, 

jämfört med 

naturlig menopaus 

hos kvinnor. 

 

 

Mailade frågeformulär, 

mätning av livskvalitet 

genom 

skattningsformulären 

LSI-Z och 

SWLS, 

frågeformulär 

samt 

journalhandlingar. 

 

N=1733 

(556) 

 

Studien visar att hysterektomi inte medför 

långsiktiga negativa effekter på livskvaliteten.  

 

 

 

 

 

 

CCT 

I 

 

Linenberger, 

H. & Cohen, 

S. M. (2004). 

USA 

 

 

 

From hysterectomy to 

historicity 

 

Beskriva återhämtning 

efter hysterektomi genom 

att följa kvinnor som 

genomgått hysterektomi 

genom intervjuer. 

 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer en och 

åtta veckor samt sex 

månader och 1 år 

postoperativt. Intervjuerna 

analyserades sedan genom 

en modern kvalitativ 

modell ”Van Kaam´s 

metod”. 

 

 

 

 

 

N = 65 

(7) 

 

 

Fyra observerade gemensamma områden för 

tillfriskning identifierades för kvinnorna: Till en 

början hade kvinnorna fokus på sina fysiska 

symptom, sedan sitt känslomässiga välmående, 

sedan börjar aktivitets nivå ta fart igen och den 

slutliga fasen jämför kvinnorna sitt förflutna med 

sitt nuvarande liv efter hysterektomin. Till den 

punkten att hysterektomin inte längre har 

inflytande över deras liv. 

 

 

 

 

 

 

 

K 

II 
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McPhers 

On, K., 

Herbert, A., 

Judge, A., 

Clarke, A., 

Bridgma 

n, S., 

Maresh 

M. & 

Overton, C. 

(2005). 

Storbritannien

. 

 

 

Psychosexual 

health 5 years 

after 

hysterectomy: 

population-based 

comparison with 

endometrial 

ablation for 

dysfunctional 

uterine bleeding 

 

Att jämföra 

upplevelsen av 

besvärande 

sexuell funktion; libido, 

svårighet att bli sexuellt 

upphetsad samt vaginal 

torrhet, 5 år efter 

hysterektomi.  

 

 

 

Frågeformulär, 5 år 

postoperativt vilket 

behandlade den subjektiva 

upplevelsen av sexuell 

funktion, de senaste 4 

veckorna.  

 

n= 11325 

(680) 

 

Hysterektomi påverkar det sexuella 

välbefinnandet mer än de mindre invasiva 

ingreppen såsom resektion/ablation. Mest 

påtagliga var resultaten hos kvinnor som även 

opererat bort äggstockar vid hysterektomi.  

 

P 

I 

 

Meltomaa, S. 

S., Hietanen, 

S. H., 

Taalikka, M. 

O., Haaral, 

M, A., 

Kiilholma, P. 

J. A. & 

Mäkinen, J. I. 

(2004). 

Finland 

 

 

Hysterectomy for 

gynaecological cancer: 

A follow-up study of 

subjective and 

objective outcome 

 

Att utvärdera sjuklighet 

och subjektiva utfall 

associerade med 

hysterektomi, vid 

gynekologisk cancer.  

 

 

99 patienter vilka 

genomgått en 

hysterektomi följdes upp 

med frågeformulär vid två 

tillfällen, 6 månader och 1 

år postoperativt.  

 

n=99 

(3) 

 

Sett till den totala studiepopulationen, ökade 

nytillkomna besvär från 18 procent, sex veckor 

postoperativt till 55 procent, ett år efter 

operationen. Av patienter som genomgått 

hysterektomi med borttagande av lymfkörtlar, var 

95 respektive 92 procent efter enkel hysterektomi 

nöjda med utfallet vid utvärderingens båda 

tillfällen.  

 

 

 

P 

II 
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Rannestad, 

Eikeland, 

Helland & 

Qvarnström. 

(2001). Norge 

 

Are the 

physiologically 

and 

psychosocially 

based symptoms 

in women 

suffering from 

gynecological 

disorders 

alleviated by 

means of 

hysterectomy? 

 

 

Utvärdera vilken eventuell 

långvarig påverkan 

hysterektomi har på 

fysiska och psykiska 

symptom och jämföra med 

en kontrollgrupp på 173 

kvinnor. 

 

Skattningsformulär 

McGill’s Pain 

Questionnaire 

, QLI och 

QLI12 samt 

frågeformulär 

 

n=511 

(283) 

 

Såväl 6 månader som 12 månader postoperativt, 

kunde ingen skillnad mellan grupperna ses. De 

flesta symptomen lindrades eller behölls 

oförändrade efter hysterektomin. Nya 

problem av ingreppet 

kunde inte skönjas. 

 

 

RCT 

II 

 

Thakar, R., 

Ayers, S., 

Georgak 

apolou, A., 

Clarkson 

, P., Stanton, 

S. 

& 

Manyon 

Da, I. (2004) 

Storbritannien 

 

 

Hysterectomy 

improves quality 

of life and 

decreases 

psychiatric 

symptoms: a 

prospective and 

randomised 

comparison of 

total versus 

subtotal 

hysterectomy. 

 

Utvärdera  

förändringar i 

hälsotillstånd, 

livskvalitet och 

mätning av 

psykologiska 

effekter över 1 år 

hos kvinnor som 

genomgått 

subtotal eller total 

hysterektomi. 

 

Livskvalitet mättes med 

skattningsformuläret SF-

36. Psykiska symptom 

mättes med 

screeningsintrumentet 

GHQ-28. 

 

n=558 

(58) 

 

Livskvaliteten förbättrades i sex av åtta domäner, 

utan signifikant skillnad mellan grupperna.  

Resultatet av GHQ-28 visade ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna gällande påverkan på 

ångest, depression, somatiska symptom eller 

social dysfunktion. Samtliga kvinnor uppvisade 

förbättrad psykologiska symptom postoperativt.   

 

RCT 

I 
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Vandyk, 

A.D., 

Brenner, I., 

Tranmer, J. & 

Kerkhof, E., 

V., D. (2011) 

Kanada 

 

 

 

 

Depressive Symptoms 

Before and After 

Elective Hysterectomy 

 

Undersöka faktorer med 

koppling till depressiva 

symptom pre- och 

postoperativt hos kvinnor 

som genomgår elektive 

hysterektomi 

 

Datainsamling vid två 

tidpunkter. Frågeformulär 

kring den 

subjektiva upplevelsen av 

hälsa preoperativt på 

sjukhuset, samt sex 

månader postoperativt via 

webbaserade eller mailade 

frågeformulär. 

 

N=384 

(58) 

 

36 procent av kvinnorna uppgav depressiva 

symptom preoperativt. Motsvarande siffra 

postoperativt var 22 procent. Faktorer 

associerade med depressiva symptom 

preoperativt: kvinnor yngre än 50 år, kvinnor 

med högre nivå av ångest och kvinnor med 

smärta som påverkade den dagliga funktionen. 

Faktorerna innebar en ökad risk för depressiva 

symptom postoperativt. Riskfaktorer för 

depressiva symptom postoperativt: kvinnans 

preoperativa ålder, menstruationsstatus, grad av 

smärta och dess inverkan på livet samt depressiva 

symptom preoperativt. Studien påvisar ett 

samband mellan ohälsa pre- och postoperativt. 

 

 

 

P 

I 

 

 

Williams, R. 

D & Clark, A. 

J. (2000)  

England 

 

A qualitive study of 

women´s hysterectomy 

experience 

 

Undersöka kvinnors syn 

på upplevelsen av 

hysterektomi, 

oophorektomi och 

kirurgiskt klimakterium.   

 

Fem fokus grupper, samt 

individuella intervjuer för 

fem utav kvinnorna.  

 

N= 38 

(0) 

 

Tre teman framkom: beslutstagandet, 

konsekvenser av operationen och upplevelsen av 

partnerns respons.  

 

K 

I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög, II = Medel, III = Låg



I 

 

 

BILAGA B 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 



 

 

II 

 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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