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Sammanfattning

Bakgrund: I Sverige är det vanligaste större gynekologiska ingreppet hysterektomi, som 

innebär att livmodern avlägsnas. Denna operation kan vara påfrestande för kvinnan på 

grund av att livmodern ofta har stor betydelse som symbol för kvinnlighet och fertilitet, 

vilket gör att operationen kan medföra psykiska påföljder så som depression. En av 

sjuksköterskans uppgifter vid operationen är att göra patienten delaktig i sin vård. 

Delaktighet kräver en god vårdrelation där patienten får adekvat information.

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters behov av information 

från vårdpersonal i samband med hysterektomi.

Metod: En litteraturöversikt baserad på 11 vetenskapliga artiklar som svarade på syftet. 

Artiklarna inhämtades från databaserna Cinahl Complete och PubMed. Båda författarna 

läste och granskade artiklarna för att sammanställa de meningsbärande enheterna. I de 

meningsbärande enheterna fann författarna likheter och skillnader. Materialet sorterades 

och presenteras under huvudteman med tillhörande underteman. 

Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudteman, varav två av dem har underteman. 

Huvudtemana består av; Behov av att få veta, Individanpassad information och 

Konsekvenser av bristande information. Kvinnor upplevde att de hade ett behov av att få 

veta vad som väntade dem och när detta inte uppfylldes ledde det till bland annat oro och 

rädsla. Konsekvenserna av bristande information från vårdpersonalen var även att 

kvinnors delaktighet i vården påverkades och att information söktes på annat håll.

Diskussion: Hildegard Peplaus omvårdnadsteori användes vid resultatdiskussionen, då 

denna kan vara ett stöd för sjuksköterskan vid undervisande och informativa möten. Det 

diskuteras kring att utvecklingen av vårdrelationen har stor betydelse för hur information 

ges och på vilket sätt det uppfattas. Vidare diskuteras på vilket sätt vårdrelationen och 

delaktighet kan integreras i vården för att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad.

Nyckelord: Information, hysterektomi, vårdrelation, delaktighet, pedagogik.



Abstract

Background: In Sweden the most common gynecological surgery is hysterectomy which 

is a procedure where the uterus is removed. This kind of surgery might be difficult for the 

patient because the uterus has great significance as a symbol of femininity and fertility. 

This means that the operation can lead to reactions such as mental depression. One of the 

nurses functions at surgery is to participate the patient in their care. Participation of the 

patient requires a good nurse-patient relationship in which the patient receives adequate 

information.

Aim: The aim of this literature review was to describe patient’s needs for information 

from health professionals during hysterectomy.

Method: A literature review that was based on 11 original papers which also responded to

the purpose. The used databases were Cinahl Complete and PubMed. Both authors read 

and reviewed the articles to compile their meaningful units. In the meaningful units the 

authors found similarities and differences. The material was then sorted and presented 

under main themes with matching subthemes.

Results: The results are presented in three main themes, where two of them has 

subthemes. The mainthemes are; The need to know, Individualized information and The 

consequenses of insufficient information. Women experienced that they had a need to 

know what was going to happen, and when this was not fullfilled it caused feelings such 

as anxeity and fear. The consequenses of insufficient information from health 

professionals was that women's participation in their care was affected and they ended up 

seeking information elsewhere.

Discussion: The discussion is based on Hildegard Peplau's nursing theory, which can be 

used as a support for the nurse in educational and informative meetings. It is discussed 

that the development of the nurse-patient relationship has great significance for how 

information is being presented and how it is being perceived. Further discussed is in what 

way the nurse-patient relationship and participation can be integrated within the care in 

order to provide a good care.

Keywords: Information, hysterectomy, nurse-patient relationship, participation, 

pedagogy.
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1. Inledning

Vi båda har ett stort intresse för gynekologi och hur patienter på olika sätt påverkas av vården.

Intresset har växt under utbildningens gång vilket har lett oss in i detta område. Inom området

gynekologi kan det ses att livmodern för många kvinnor är ett viktigt och betydelsefullt organ,

vilket också kan vara påfrestande att förlora. Livmodern har i forskning visat sig vara ett 

organ som betyder så mycket mer för kvinnan än att kunna bli gravid, då den även är en 

symbol för exempelvis kvinnlighet (Wu, Chao, Yang & Che, 2005). Vid operation där 

livmodern avlägsnas är några av sjuksköterskans uppgifter att informera och förbereda 

patienten. Informationen vid denna operation har i forskning visat sig brista vilket har gjort att

vi har valt att avgränsa oss till detta område (Callaghan & Li, 2002; Chapple, 1995). Syftet 

med det här arbetet är därför att beskriva patienters behov av information från vårdpersonal i 

samband med hysterektomi.

2. Bakgrund

I följande avsnitt kommer begreppen livmoder och hysterektomi att beskrivas. Vidare 

presenteras det hur det kan vara att förlora ett organ, som i den här litteraturöversikten har 

fokus på livmodern. Därefter beskrivs vad begreppet delaktighet innebär samt sjuksköterskans

pedagogiska funktion.

2.1 Hysterektomi

Livmodern är ett organ i lilla bäckenet hos kvinnan vars uppgift är att skydda och försörja 

fostret med näring under en graviditet, samt att vid födsel transportera fostret ut ur kroppen 

(Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Förutom de fysiologiska uppgifterna har livmodern 

stor betydelse psykologiskt då den för många kvinnor är en symbol för kvinnlighet och 

fruktbarhet (Wu et al., 2005). 

Hysterektomi är den vanligaste större gynekologiska operationen i Sverige (Nilsson, Flöter

Rådestad, Löfgren, Persson & Berg, 2009). Ingreppet innebär att livmoderkroppen och 

livmoderhalstappen, eller endast livmoderkroppen, avlägsnas (Borgfeldt, Åberg, Anderberg &

Andersson, 2010). Operationen kan ske på tre olika sätt; genom titthålskirurgi, vaginal 

operation eller buksnitt (Nilsson et al., 2009). Det finns flera olika orsaker till hysterektomi så

som kraftiga menstruationer, myom, livmodercancer eller livmoderframfall (Borgfeldt et al., 

2010; Nilsson et al., 2009). Hos dessa är det vanligast att kraftiga menstruationer eller myom 

leder till hysterektomi, och framförallt hos kvinnor i den övre medelåldern (Nilsson et al., 
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2009). Vid hysterektomi kan även en ooforektomi göras vilket innebär att äggstockarna 

opereras bort (Nilsson et al., 2009). Äggstockarna har som uppgift att producera 

könshormoner (Sand et al., 2007). Vanligen sker detta som ingrepp i förebyggande syfte för 

att undvika ovarialcancer senare i livet (Nilsson et al., 2009). Ooforektomi leder till att 

könshormoner inte längre kommer att produceras efter operationen (Borgfeldt et al., 2010; 

Sand et al., 2007). Detta gör att kvinnan hamnar i klimakteriet i förtid (Jerpseth, 2011). 

Klimakteriet kan leda till en rad olika besvär så som vallningar, förändringar i könsorganen 

eller känslomässig problematik. För vissa kvinnor blir symtomen så besvärande att 

hormonbehandling krävs. Hormonbehandling innebär att könshormoner tillförs kroppen 

genom tabletter, plåster eller gel. Behandlingen har en bra effekt vid exempelvis depressioner 

och vallningar och det minskar även risken för benskörhet och hjärt- och kärlsjukdomar. En 

nackdel med hormonbehandling är att det kan öka risken för bröstcancer.

2.2 Organförlust

Generellt kan en förlust av ett organ som har emotionell betydelse innebära en ny livssituation

(Berntzen et al., 2011). Vissa upplever organförlusten som mycket påfrestande medan andra 

lätt anpassar sig. Ruchiwit (2012) såg i sin studie att anpassningen till livet utan det 

avlägsnade organet påverkas av patientens personliga karaktärsdrag. Vidare påverkas 

anpassningen även av tidigare erfarenheter, vilken svårighetsgrad operationen hade och hur 

väl förberedd patienten var inför ingreppet (Berntzen et al., 2011). Att hjälpa patienten att 

förbereda sig psykiskt bidrar ofta till att lindra den postoperativa depressionen som kan uppstå

till följd av förlusten av organet (Grønsleth, Roa, Könøy & Almås, 2011). Ruchiwits (2012) 

studie visade att patienten ibland inte hinner förbereda sig inför operationen, till exempel då 

organförlusten sker oväntat, medan förlusten i andra fall är planerad och patienten hinner 

förbereda sig bättre.

Som nämnts ovan kan livmodern ha stor betydelse då den är en symbol för kvinnlighet och

gör kvinnan fertil (Jerpseth, 2011). Att förlora detta organ kan därför innebära allvarliga 

belastningar hos kvinnan, som i sin tur kan leda till exempelvis ångest eller depression. 

Williams och Clark (2000) visade i sin studie att kvinnor som genomgått en hysterektomi 

upplever oro kring att aldrig mer kunna bli gravid och rädsla inför hormonbehandling samt 

påverkan på sexuallivet. Av den anledningen är det av stor vikt att sjuksköterskan förbättrar 

patientens förutsättningar för en bättre återhämtning genom att ge en god omvårdnad 

(Jerpseth, 2011). Däremot visade det sig även i Williams och Clarks (2000) studie att kvinnor 
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som genomgått en hysterektomi även kan känna en viss positivitet i och med att de symtom 

de har tampats med innan, så som svåra smärtor, försvinner. Positiviteten består även i att 

kvinnorna upplever att de blir väl informerade och känner en tillit till sjukvårdspersonalen.

2.3 Delaktighet

Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821), kap. 5, ska patienten ges förutsättningar till att vara 

delaktig i sin vård. Delaktighet är därmed en hörnsten som sjuksköterskan ska respektera och 

försöka förverkliga. Förmågan att lyssna och förmedla information är sjuksköterskans 

förutsättningar för att skapa delaktighet (Eldh, 2009). Även respekt för patientens kunskap 

och erfarenhet är en resurs som bidrar till att öka delaktigheten hos patienten. Oavsett var och 

hur mötet med patienten sker kan sjuksköterskan skapa optimala förutsättningar för mötet 

genom att ha en förståelse för sitt eget ansvar och värde. Ett aktivt lyssnande och empati är 

tillsammans med respekt och pedagogisk förmåga byggstenarna i ett möte som syftar till 

delaktighet. 

För att uppnå delaktighet krävs det att vårdpersonalen och patienten skapar en vårdrelation 

(Eldh, 2009). Enligt Snellman (2009) handlar vårdrelationen om ett möte mellan en vårdare 

och en patient, helt utan kvaliteter eller värdeomdömen. Vårdrelationen kan innebära att 

relationen i sig skapar önskvärda effekter för patienten, däremot är inte alla vårdrelationer 

vårdande. För att sjuksköterskan ska kunna skapa en god vårdrelation krävs bland annat 

personlig närvaro utan att denne föreställer sig. Personlig närvaro innebär att sjuksköterskan 

ska se människan i sin helhet och inte bara med ett analytiskt synsätt. Ett analytiskt synsätt 

ger en splittrad bild av individen och uppmärksammar inte det personliga som till exempel 

personens upplevelser av den egna livssituationen. En god vårdrelation och delaktighet går 

hand i hand och relationen kräver att sjuksköterskan skapar en dialog med patienten. Detta för

att patienten ska kunna förmedla något från sin egen livsvärld och för att skydda patientens 

oberoende. Dialogen har även stor betydelse i relationen för att bevara det unika hos 

individen, det vill säga personens önskningar, viljor och värderingar.

2.4 Sjuksköterskans pedagogiska funktion

För att patientens förutsättningar till att medverka i dialogen kring sin vård och behandling 

ska bli så goda som möjligt finns ett behov av ökad förståelse för sin situation (Eldh, 2009). 

Patienten ska delges så mycket information att denne ska kunna fatta egna beslut kring sin 

livssituation utifrån egen förmåga. Detta innebär att sjuksköterskan måste kunna utföra 
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utbildning eller undervisning för att skapa förändringar i befintlig kunskap, attityder, 

färdigheter och handlingssätt hos individen (Kärner, 2009). Undervisning innebär en planerad

aktivitet som syftar till att underlätta någons lärande. Undervisningen kan även ske spontant 

om en patient undrar över något, eller om sjuksköterskan anser att det är något patienten 

behöver veta. Information, vägledning och rådgivning är andra termer som används för att 

beteckna pedagogiska aktiviteter.

Att informera är en av sjuksköterskans uppgifter vid operation (Tingström, 2009). 

Informationen ska enligt Patientlagen (SFS, 2014:821), kap. 3, 6 §, vara individuellt 

anpassad. Sjuksköterskans kompetens gällande information och utbildning är att denne ska ha

förmåga att kommunicera på ett sätt som är respektfullt, lyhört och empatiskt och 

informationen ska anpassas i både form och omfattning (Tingström, 2009). Sjuksköterskan 

ska även se att den givna informationen är förstådd och uppmärksamma dem som inte själva 

ger uttryck för sitt informationsbehov. Vidare ska sjuksköterskan i dialog med patienten ge 

stöd och vägledning för att göra patienten delaktig i sin vård.

För att utföra en lärande aktivitet krävs det att sjuksköterskan tar hänsyn till sammanhanget

(Kärner, 2009). Det handlar om att kunna se till patientens livssituation, vad förändringar i 

sjukdom och ohälsa innebär samt hur patienten kan tänkas hantera detta i vardagslivet. 

Utgångspunkten blir att lyssna in patientens behov och förståelse av ohälsa och låta detta 

ligga till grund för utbildningen/undervisningen. Vad som är viktigt för sjuksköterskan att 

känna till i utbildningssituationer är att patienten inte alltid uppfattar den information som ges 

på planerat sätt vilket kan påverka hur patienten använder sig utav information. Callaghan och

Li (2002) visade till exempel i sin studie att sättet som informationen överförs på från 

sjuksköterskan till patienten spelar roll. Information som endast presenteras skriftligt påverkar

kvinnors upplevelser av oro och smärta. Att bli erbjuden muntlig information i kombination 

med skriftlig har en bättre effekt än endast skriftlig information. För att informationen ska 

vara till nytta måste den även vara realistisk, relevant och tillräcklig samt innehålla både för- 

och nackdelar om olika beslut som patienten kan ställas inför i sin vård (Wu et al., 2005). 

Callaghan och Li (2002) och Chapple (1995) visade i sina studier att patienter ofta är 

missnöjda med den information de får under sjukhusvistelsen i samband med hysterektomi.

2.5 Problemformulering

Hysterektomi är den vanligaste större gynekologiska operationen i Sverige. Att genomgå en 

hysterektomi är för kvinnan ett stort ingrepp som kan innebära psykiska påföljder. Vid 
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operationen är det viktigt att patienten är delaktig, vilket kräver att sjuksköterskan skapar en 

god vårdrelation. Detta kan uppnås då patient och sjuksköterska delar information med 

varandra. Forskning visar på att kvinnor i samband med en hysterektomi är i behov av 

adekvat information för att lättare kunna återhämta sig efter operationen. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge adekvat information är det betydelsefullt att förstå patienters 

behov av information i samband med en hysterektomi.

3. Syfte

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters behov av information från 

vårdpersonal i samband med hysterektomi.

4. Teoretisk utgångspunkt

Ett av de fyra konsensusbegreppen är vårdande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Vårdandet handlar om att sjuksköterskan ska, så långt det är möjligt, 

motverka ohälsa och sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2013). Denne ska även stärka patientens

livskraft så att patienten kan klara av sin situation bättre. Detta är något som 

omvårdnadsteoretikern Hildegard Peplau (1991) talar om. Hon ser vårdandet som en 

terapeutisk relation mellan sjuksköterska och patient. Den vårdande processen är 

undervisande och terapeutisk först när vårdare och patient har lärt känna och kan respektera 

varandra som jämlika, men också som olika där en lösning till problemet kan delas. I 

relationen pågår en process som har ett undervisande syfte. Detta innebär att sjuksköterskan 

hjälper patienten att hantera sitt lidande genom att öka dennes förståelse för sin situation. 

Detta gjorde denna teori passande till litteraturöversikten, då fokus låg på vikten av god 

information.

4.1 Hildegard Peplaus teori

Peplau (1991) menar att vårdandet består av en terapeutisk relation mellan två individer, som 

har som mål att patienten ska kunna möta och bearbeta sitt lidande. Relationen bygger på att 

minst två personer strävar efter ett gemensamt mål. Relationen mellan sjuksköterska och 

patient utvecklas genom fyra olika faser. Den första fasen är orienteringsfasen. I denna fas 

identifierar och delger patienten sina problem till sjuksköterskan. Detta är betydelsefullt för 

att patienten ska vara delaktig i sin vård. Patienter brukar ofta i denna fas ställa frågor som till

exempel “Vad är det för fel på mig?” eller “Vad kommer att hända sen?”. Dessa frågor 
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fungerar som ett individuellt försök att få klarhet i vad som pågår, och kan hjälpa 

sjuksköterskan att identifiera luckor i information och förståelse.

Den andra fasen är identifieringsfasen som innebär att patienten har kontroll och förstår sin

situation tydligare samt kan uttrycka sina känslor (Peplau, 1991). Här är det viktigt att 

sjuksköterskan stödjer patienten genom att låta denne uttrycka sig och genom att se patienten 

som en unik person. I den tredje fasen, användningsfasen, hjälper sjuksköterskan patienten att

använda sig av sina resurser. Sjuksköterskan stödjer då patienten att göra sina egna vårdval. I 

den sista fasen som är avslutningsfasen behöver inte patienten längre stöd från sjuksköterskan

då denne har tillräckligt mycket styrka för att stå ensam.  

Peplau (1991) anser att sjuksköterskans undervisande roll har stor betydelse för att uppnå 

en god relation. Genom undervisning från sjuksköterskan kan patienten få förståelse för sitt 

tillstånd och bli mer förberedd inför olika problem som kan uppstå i livssituationen. Detta 

innebär att patienten får stöd i att stärka sina resurser. För att undervisningen ska vara till 

nytta är det viktigt att utgångspunkten för denna är patientens erfarenheter, behov och 

önskningar. I mötet med patienten kan sjuksköterskan anta olika roller. En av dessa är rollen 

som främling som handlar om att sjuksköterskan i början av relationen är en främling för 

patienten. Detta gör att det är viktigt att sjuksköterskan är positiv och visar respekt för att 

patienten ska få ett tryggt första intryck. Den andra rollen är sjuksköterskan som 

resursperson, som innebär att sjuksköterskan kan svara på frågor och ge information till 

patienten. Detta gör även att sjuksköterskan kan få rollen som lärare. Denna roll handlar om 

att sjuksköterskan på olika sätt möter patientens individuella behov. En fjärde roll är ledare, 

som innebär att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att skapa förutsättningar för att lindra sitt 

lidande. Det finns olika sätt att vara ledare på, men Peplau menar att ett demokratiskt 

förhållningssätt krävs vilket innebär att båda parter har en aktiv roll i relationen. 

Sjuksköterskan kan även fungera som en rådgivare eller handledare som handlar om att 

denne ska lyssna och vara lyhörd för det patienten säger och instruera patienten. Detta leder 

till att patienten blir medveten om sin situation och själv upptäcker vilka olika möjligheter 

denne har i sin vård. En sista roll sjuksköterskan kan ha är surrogat som innebär att 

sjuksköterskan fungerar som en ersättare till en viktig person för patienten, som exempelvis 

en förälder eller ett syskon. Detta gör att känslor och beteenden som är knutna till personen 

väcks och kan bearbetas.
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5. Metod

Den metod som tillämpades är en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). En litteraturöversikt 

används för att skapa en översikt över ett problem inom sjuksköterskans kunskapsområde 

eller över kunskapsläget inom ett visst omvårdnadsrelaterat område. Denna litteraturöversikt 

har baserats på val av vetenskapliga artiklar utifrån ett systematiskt och avgränsat område 

inom sjuksköterskans kompetensområde. Artiklarna har analyserats och kvalitetsgranskats för

att resultera i en beskrivande översikt.

5.1 Datainsamling

I en litteratursökning är det syfte och problemformulering som ligger till grund för vilka texter

som kommer att väljas (Friberg, 2012). Informationssökningen till denna litteraturöversikt har

baserats på vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl Complete och PubMed. Samma 

sökningar som gjordes i dessa databaser gjordes även i databasen Medline, men där hittades 

inga resultatartiklar. Valet av databaserna grundade sig i att flertalet studier och artiklar som 

publicerats där har en vårdvetenskaplig inriktning, vilket var av vikt för att resultatet skulle få 

ett vårdvetenskapligt fokus. Med vårdvetenskap menas en vetenskaplig ansats som analyserar 

och beskriver vårdande (Dahlberg et al., 2003). Författarna gjorde även sekundärsökningar 

genom att studera referenslistor i tidigare studier och examensarbeten, detta för att det 

eventuellt skulle finnas relevant material för denna litteraturöversikt. 

För att finna relevanta sökord användes Svenska MesH. De ord som inte fanns i MesH 

användes som fritextsökning. Sökorden som tillämpades var “MH hysterectomy+”, 

“information”, “experiences”, ”attitudes”, ”perceptions”, “nurse”, ”nurs*”, ”emotional 

support” och ”MH surgery, gynecologic+”. Dessa tillämpades i olika kombinationer för att 

sökningen skulle täcka det område som låg till grund för litteraturöversikten. Sökorden 

kombinerades med AND och OR för att på så sätt minska antalet sökträffar. I samtliga 

sökningar i databaserna användes samma kombinationer för att sökningarna skulle vara 

konsekventa. I alla sökningar gjordes även en begränsning gällande språket i artiklarna. 

Författarna behärskar språken svenska och engelska, men på grund av att sökningarna inte 

resulterade i några artiklar som var skrivna på svenska kunde endast en begränsning till 

artiklar med engelskt språk göras. En matris gjordes där sökningarna redovisas (se bilaga 1).
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5.2 Urval

I sökningen efter artiklar lästes först titeln för att undersöka om artikeln var passande eller 

inte, för att på så sätt begränsa antalet artiklar som behövde läsas. De artiklar vars titel 

verkade svara på syftet valdes ut för vidare läsning av abstrakt. Då sökningar i olika databaser

ofta resulterade i samma artiklar lästes inte abstrakt för de artiklar som redan lästs i tidigare 

sökningar. Urvalet begränsades till artiklar som är vetenskapliga och peer-reviewed. 

Syftet bestod i att undersöka kvinnors behov av information från vårdpersonal. I denna 

litteraturöversikt innefattades både sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i 

vårdpersonalen. I de fall där termen ”sjuksköterska/or” användes har detta ord valts att 

användas för att på ett riktigt sätt referera till studien. Fyra av artiklarna var från medicinska 

tidskrifter men på grund av att innehållet hade både en vårdvetenskaplig och medicinsk 

inriktning valde vi att endast använda oss utav det vårdvetenskapliga innehållet. För att 

undersöka studiernas kvalitet tillämpades Fribergs (2012) förslag på frågor vid granskningen 

av resultatartiklarna. De artiklar som valdes ut till litteraturöversiktens resultat finns 

sammanställda i en matris (se bilaga 2).

5.3 Analys

Analysen började med att de valda studierna lästes igenom flera gånger av båda författarna för

att innehåll och sammanhang skulle förstås. Genom att läsa studierna ett flertal gånger är det 

även lättare att se en helhet (Friberg, 2012). Vid läsningen har studierna sammanfattats 

skriftligt för att på så sätt ge stöd till resten av analysen. Vidare sammanställdes 

resultatartiklarnas meningsbärande enheter som svarade på litteraturöversiktens syfte. Med 

meningsbärande enheter menas det mest förekommande innehållet i artiklarnas resultat som 

svarade på syftet. I de meningsbärande enheterna sökte författarna likheter och skillnader 

mellan artiklarna, som resulterade i att likheter var mer förekommande. Materialet sorterades 

utifrån vad som handlade om samma sak och genom detta skapades underteman som i sin tur 

delades in i övergripande huvudteman.

6. Forskningsetiska överväganden

Enligt Wallengren och Henricson (2012) bör artiklar som används i en litteraturöversikt 

påvisa att forskarna har gjort etiska överväganden. Etiska överväganden innebär att författarna

till studien har fått tillstånd från en etisk kommitté eller visat att de på annat sätt har gjort 

noggranna etiska överväganden. Alla artiklar som valdes ut till resultatet uppfyllde detta. I 
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litteraturöversikten användes lexikon för att minimera risken för feltolkningar. Feltolkningar 

kan föreligga då artiklarna är skrivna på engelska och denna litteraturöversikt har skrivits på 

svenska. Författarna har även reflekterat över sin egen förförståelse då det är viktigt att ta 

hänsyn till det egna etiska ansvaret för att inte påverka resultatet (Olsson & Sörensson, 2011).

Förförståelsen hos författarna var att kvinnor upplever det jobbigt att operera bort livmodern 

och att informationen ibland brister i samband med operationen. För att detta inte skulle 

påverka resultatet använde inte författarna sökord som på något sätt avgränsade träffarna 

utifrån förförståelsen. Författarna var även neutrala vid analysen av artiklarna.

7. Resultat

Resultatet presenteras genom tre huvudteman, varav två av dessa har underteman för att få en 

djupare förståelse för resultatet. Dessa huvudteman är Behov av att få veta, Individanpassad 

information samt Konsekvenser av bristande information. Huvudtemat Behov av att få veta 

har två underteman; Om operationen och kvinnans återhämtning och Om sexualitet. 

Huvudtemat Konsekvenser av bristande information har tre underteman; Emotionellt, 

Delaktighet och Söker information på annat håll.

7.1 Behov av att få veta

Många kvinnor identifierade brister i sjukvårdssystemet när det kom till att kunna erbjuda 

stöd genom information (Wade, Pletsch, Morgan & Menting, 2000). De ansåg att de hade ett 

behov av mer pålitlig och lättförståelig information (Bhavnani & Clarke, 2003). Att inte bli 

adekvat informerad upplevdes som en stressfaktor vilket påverkade dem negativt (Carr, 

Brockbank, Allen & Strike, 2005). Nedan beskrivs de områden där kvinnor ansåg att 

informationen inte mötte deras behov och hur de på olika sätt påverkades av detta.

7.1.1 Om operationen och kvinnans återhämtning

I flera studier upplevde kvinnor att de saknade information angående hur de skulle må efter 

operationen och hur deras återhämtning skulle se ut (Bhavnani & Clarke, 2003; Corney, 

Everett, Howells & Crowther, 1991; Henshaw, 2001; Hughes, Knibb & Allan, 2010; Wade et 

al., 2000; Wagner, Carlslund, Sørensen & Ottesen, 2005). Corney et al. (1992), Henshaw 

(2001) och Wade et al. (2000) menade att kvinnor upplevde att de inte var nöjda med den 

information de fick angående deras återhämtning, vilket bland annat innefattade biverkningar 

av operationen och fysiska effekter. Hur en eventuell hormonbehandling skulle komma att 
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påverka kroppen var en del kring återhämtningen som ofta förekom i resultaten (Bhavnani & 

Clarke, 2003; Henshaw, 2001; Wade et al., 2000). Enligt Bhavnani och Clarke (2003) 

upplevde kvinnor att informationen kring operationen och hormonbehandling borde varit mer 

lättillgänglig. Det framkom att ingen ur sjukvårdspersonalen hade gått igenom vad 

operationen egentligen innebar, vilket ledde till att de kände att informationen inte mötte 

deras behov.  

Liknande resultat sågs i Henshaws (2001) studie där kvinnor blev tilldelade 

informationsbroschyrer men som inte ansågs användbara då de saknade specifik information 

och inte öppnade upp för diskussion kring hur de skulle må efter operationen. 

Hormonbehandling var något de blev informerade om men som de av den givna 

informationen uppfattade som något de var tvungna att gå igenom på grund av att livmodern 

hade opererats bort. De upplevde att den information som de fick inte innehöll tillräckligt 

mycket om vad hormonbehandling skulle kunnat leda till på lång sikt och inte heller vilka 

biverkningar det fanns risk för (Henshaw, 2001; Wade et al., 2000).

7.1.3 Om sexualitet

I flera av studierna framkom det att kvinnor saknade information om hur hysterektomin skulle

komma att påverka deras sexualliv och sexuella funktion (Corney et al., 1992; Ewalds-Kvist, 

Hirvonen, Kvist, Lertola & Niemelä, 2004; Wade et al., 2000; Wagner, Carlslund, Møller & 

Ottesen, 2004; Wagner et al., 2005). Att inte bli informerade kring hur hysterektomin skulle 

komma att påverka deras sexualliv var något som kvinnor uttryckte en oro kring (Wagner et 

al., 2004; Wagner et al., 2005). Dessa kvinnor hade endast fått information om när de kunde 

återgå till sitt sexualliv, vilket de ansåg inte täckte deras informationsbehov (Wagner et al., 

2004). Ett icke tillgodosett informationsbehov ledde till att cirka en femtedel av 105 kvinnor 

inte återgick till sitt sexualliv, vilket var vanligast hos kvinnor över 65 år (Corney et al., 

1992). 

Kvinnors behov av information blev inte uppmärksammat av sjukvårdspersonalen och de 

upplevde det svårt att inhämta kunskap från personalen (Wagner et al., 2004). Detta ledde till 

att kvinnorna drog sig inför att återgå till sitt sexualliv efter operationen. Enligt Wade et al. 

(2000) upplevde kvinnor att hysterektomin påverkade deras förmåga till sexuell upphetsning 

samt ledde till förändringar i orgasm och vaginal torrhet. Studien tog upp att om kvinnorna 

hade blivit informerade kring vad de kunde förvänta sig efter operationen hade det varit 

lättare för dem att hantera eventuella förändringar. De kvinnor vars informationsbehov inte 

hade bemötts tillräckligt i samband med hysterektomin upplevde en minskad sexuell lust i 
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jämförelse med de kvinnor vars informationsbehov blev bemött. De kvinnor som fick 

tillräcklig information om sin situation kunde i större utsträckning öka sin lust till sex över tid.

7.2 Individanpassad information

Flera studier visade att kvinnor hade olika informationsbehov och upplevde informationen de 

fick på olika sätt (Henshaw, 2001; Hughes et al., 2010; Wagner et al., 2005). Enligt Hughes et

al. (2010) var kvinnors informationsbehov individuellt. Informationen kvinnorna ville ha var 

av olika karaktär och hade olika ändamål (Henshaw, 2001; Skea et al., 2004). Henshaws 

(2001) studie visade att kvinnor med olika social bakgrund hade olika informationsbehov. 

Med olika social bakgrund menades skillnader i utbildningsnivå, jobb och livserfarenhet. Det 

framkommer även i Hughes et al. (2010) studie att kvinnors tidigare kunskap om 

hysterektomi påverkade informationsbehovet eftersom att vissa personer visste mer om 

hysterektomi sedan tidigare och då inte behövde lika mycket information. Likt som i 

Henshaws (2001) studie visade Hughes et al. (2010) studie att livserfarenhet påverkade 

informationsbehovet. Den tidigare upplevelsen kunde vara att kvinnan hade förlorat en 

anhörig i cancer, och under tiden som den anhöriga var sjuk läste kvinnan mycket böcker om 

sjukdomen. På grund av det kunde kvinnan i samband med hysterektomin inte ta in 

information genom att läsa i böcker för att det blev för känsligt och påminde om tidigare 

jobbiga upplevelser. Detta kunde även ses i Wagner et al. (2005) studie där kvinnor upplevde 

att muntlig information var betydelsefullt. Att endast få skriftlig information genom 

broschyrer täckte inte behovet av information. 

Skillnader i behov av information kunde ses i Wagner et al. (2005) studie då kvinnor med 

olika beteendemönster hade olika informationsbehov. Kvinnor som var osäkra hade svårare 

att ta in den information de fick och ställde därför samma frågor flera gånger till 

vårdpersonalen. Även fast de på något sätt visade för personalen att de förstått informationen 

var de överväldigade över situationen. Kvinnor som var mer säkra i sitt sätt var noggranna 

med att följa den information de fick från sjuksköterskan och frågade personalen om de 

tvivlade på något.

7.3 Konsekvenser av bristande information

Bristande information kunde leda till ett flertal olika konsekvenser. Det fanns skillnader då 

kvinnors informationsbehov blev tillgodosett respektive inte tillgodosett (Ewalds-Kvist et al., 

2004). Nedan beskrivs de områden där bristande information ledde till konsekvenser.
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7.3.1 Emotionellt

I flera studier kunde det ses att ett icke bemött informationsbehov ledde till emotionella 

konsekvenser (Bhavnani & Clarke, 2003; Corney et al., 1992; Henshaw, 2001; Hughes et al., 

2010; Wade et al., 2000; Wagner et al., 2005). Enligt Wade et al. (2000) upplevde kvinnor 

som blev utskrivna tidigt till följd av platsbrist på avdelningen att de kände sig ensamma och 

saknade information och möjlighet att få diskutera sin rädsla och oro. En annan konsekvens 

av bristande information visades i Wagner et al. (2005) studie där en kvinna bedömde att hon 

var redo för att gå hem från sjukhuset. Sjuksköterskan informerade då om att hon behövde 

stanna längre på sjukhuset vilket gjorde kvinnan upprörd eftersom hon genom tidigare lästa 

broschyrer hade fått annan information.

I andra studier upplevde patienter oro och rädsla då informationsbehovet kring 

hormonbehandling inte blev tillgodosett (Bhavnani och Clarke, 2003; Henshaws, 2001; Wade

et al., 2000). De kvinnor som hade endometrios sedan tidigare uttryckte en oro för att få 

tillbaka de symtom de hade innan hysterektomin om de började med hormonbehandling, och 

hade därför velat bli mer informerade om detta (Wade et al., 2000). Andra kvinnor var rädda 

för att risken för bröstcancer ökar vid hormonbehandling, och för att kroppen samlar på sig 

mer vatten som i sin tur leder till viktuppgång. Liknande resultat återfanns hos Corney et al. 

(1992) där kvinnor som genomgått en hysterektomi till följd av cancer upplevde rädsla för att 

cancern skulle komma tillbaka. 

Studier visade även att kvinnor inte fick tillräckligt mycket information om förlusten av 

den reproduktiva förmågan (Corney et al., 1992). Detta ledde till att kvinnor upplevde en 

besvikelse. Hos kvinnor under 45 år som redan hade barn var det en stor förlust, men hos 

kvinnor som ännu inte fått barn var den känslomässiga reaktionen allra störst. De ansåg att 

den psykiska hälsan och känslor av förlust av femininitet och infertilitet inte hade blivit 

tillräckligt uppmärksammade, vilket var tydligast hos kvinnor i barnafödande ålder (Wade et 

al., 2000).

En annan beståndsdel som kunde leda till emotionella konsekvenser var för mycket 

information. Detta resulterade i att information som var för detaljerad i relation till kvinnornas

behov ledde till oro (Hughes et al., 2010; Wagner et al., 2005). Hos vissa kvinnor kunde det 

ses att även fast de fick adekvat information så var de oroliga (Wagner et al., 2005). Detta 

berodde på att det fanns en osäkerhet hos dessa kvinnor. Den information som de fick om vad 

de kunde göra och inte göra efter operationen täckte inte behovet, utan de behövde även 

bekräftelse på sina handlingar av vårdpersonalen för att dämpa oron. 
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7.3.2 Delaktighet

Flera studier visade på bristande delaktighet hos patienter (Corney et al., 1992; Henshaw, 

2001; Wade et al., 2000). Kvinnor som hade ett behov av att ha kontroll över sin egen kropp 

genom att ta en aktiv roll som patient, önskade att de hade fått mer information i samband 

med hysterektomin (Henshaw, 2001). Att diskutera sin vård med sjuksköterskan var för dessa 

kvinnor viktigt för att kunna vara delaktig i sin vård. Detta kan relateras till Wade et al. 

(2000) studie där kvinnors informationsbehov kring klimakteriet inte blev tillgodosett. 

Kvinnorna hade begränsade kunskaper kring klimakteriet och kände en osäkerhet kring vad 

detta innebar, vad de hade att vänta och hur klimakteriet skulle komma att påverkas av att 

äggstockarna var bortopererade. Enligt Henshaw (2001) upplevde kvinnor att de hade velat ha

mer specifik information med detaljer om vad som hände och skulle hända från 

sjuksköterskan. För att tillgodose behoven önskade kvinnorna i Wade et al. (2000) att de hade

gjorts delaktiga i sin vård genom att få svar på frågor. Bristande delaktighet kunde även ses i 

Henshaws (2001) studie då kvinnor inte fick tillräckligt mycket information om 

hormonbehandling. Detta resulterade i att flera kvinnors beslut för om hormonbehandling 

skulle tas baserades på otillräcklig information då de såg hormonbehandling som deras enda 

alternativ. 

I Henshaw (2001) studie kunde det ses att kvinnor hade ett behov av att vara mer passiv 

som patient. Dessa kvinnor utmärkte detta genom att de var nöjda med den information som 

de fick och litade på att vårdpersonalen fattade rätt beslut kring vården. En annan studie 

visade att det var betydelsefullt att göra sin livspartner delaktig vid informationsutbytet 

(Corney et al., 1992). Att inkludera sin livspartner i samband med information från 

sjuksköterskan gällde till största del kvinnor under fyrtio år. Corney et al. tog upp att kvinnor 

upplevde ett ökat behov av information kring hur operationen kunde påverka den sexuella 

funktionen och att informationen även skulle riktas till eventuell livspartner. 

7.3.3 Söker information på annat håll

I flera studier visade resultatet att kvinnor använde sig av andra informationskällor än 

vårdpersonal på grund av att informationsbehovet i samband med hysterektomin inte blev 

tillräckligt tillgodosett av vårdpersonalen (Bhavnani & Clarke, 2003; Henshaw, 2001; Hughes

et al., 2010; Lindberg & Nolan, 2001; Skea et al., 2004; Wade et al., 2000). I Skea et al. 

(2004) och Henshaws (2001) studier sökte kvinnor information från familj eller vänner på 
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grund av att vårdpersonal gav otillräcklig information. I Henshaws (2001) studie beskrev 

kvinnor att sjuksköterskorna var väldigt upptagna med andra uppgifter och att de helt enkelt 

inte hade tid att ge dem den information de behövde, vilket kvinnorna upplevde som 

olyckligt. Likaså i Lindberg och Nolans (2001) studie var det kvinnor som använde informella

informationskällor. Information söktes hos anhöriga/närstående och arbetskollegor som oftast 

var kvinnor. I andra studier inhämtades information genom böcker, tidningsartiklar och 

internet (Bhavnani & Clarke, 2003; Wade et al., 2000) och broschyrer (Wade et al., 2000). 

Även i Hughes et al. (2010) studie var internet en informationskälla som användes bland 

kvinnor på grund av bristande information från vårdpersonalen. I studien användes också 

kyrkan för att inhämta information.

Kvinnor hade ett behov av att prata med andra kvinnor som genomgått en hysterektomi 

(Carr et al., 2005: Corney et al., 1992; Lindberg & Nolan, 2001). Behovet var stort när det 

kom till att få information i någon form av support-grupp (Wade et al., 2000). Att få möjlighet

att få prata med någon som tidigare genomgått samma typ av operation och på så sätt få 

information var något som ansågs kunna dämpa känslor av oro (Carr et al., 2005: Corney et 

al., 1992). Enligt Lindberg och Nolan (2001) var det betydelsefullt att få ta del av information

från kvinnor som genomgått hysterektomi på grund av att de hade erfarit samma typ av 

lidande och kunde ge förslag på lösningar samt ge information om hur de hade upplevt sin 

situation. Kvinnorna bearbetade och reflekterade kring denna information för att sedan 

validera den, vilket de upplevde hjälpte dem i sina vårdval.

8. Diskussion

I detta avsnitt diskuteras litteraturöversiktens metod och resultat. Under rubriken 

metoddiskussion ligger fokus på de svagheter och styrkor som fanns i metoden. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet i förhållande till Hildegard Peplaus (1991) 

omvårdnadsteori. Vidare lyfter författarna de kliniska implikationer som denna 

litteraturöversikt kan ha. Den sista delen i diskussionen består av författarnas förslag till 

fortsatt forskning.

8.1 Metoddiskussion

I litteraturöversikten användes flera databaser som har ett vårdvetenskapligt fokus för att söka

efter resultatartiklar. Enligt Henricson (2012) ses detta som en styrka då det ökar chansen att 

finna relevanta artiklar. På grund av att syftet handlade om information från vårdpersonal 
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försvårades sökningen av resultatartiklar då många artiklar endast hade fokus på information 

från gynekologer eller läkare. Detta gjorde att sökningen efter artiklar tog längre tid än 

planerat då dessa artiklar inte kunde inkluderas i och med att litteraturöversikten ska utgöras 

av ett vårdvetenskapligt fokus. Detta kan ha påverkat resultatet ur den aspekten att fler 

relevanta artiklar hade kunnat hittas om mer tid hade funnits. 

En resultatartikel som valdes ut är från år 1992. Anledningen till att denna artikel användes

var för att människors upplevelser inte är något som kan vara felaktigt beroende av tid 

(Henricson & Billhult, 2012). Känslor som sorg, glädje och lidande är känslor som människan

har upplevt i alla tider. Med tanke på vad övriga resultatartiklar har kommit fram till kan man 

tydligt se att det fortfarande finns behov när det kommer till information i samband med 

hysterektomi. Flera av resultatartiklarna är publicerade i medicinska tidskrifter vilket kan vara

missvisande. Författarna är väl medvetna om detta men det är inget som har påverkat 

resultatet då innehållet i dessa resultatartiklar har haft fokus på vårdpersonalens vårdande 

funktion samt att dessa artiklar tar upp hur patienten ser på vårdpersonalens arbete med att 

informera. 

Artiklarna till denna litteraturöversikt är publicerade i England, USA, Danmark och 

Finland. Att ha en viss geografisk spridning kan ha betydelse för resultatet och för de kliniska 

implikationerna till svensk sjukvård. Sjukvården kan se annorlunda ut i andra delar av världen

vilket kan vara viktigt att ha i åtanke vid resultatets fynd. Resultatet kan ha misstolkats som 

en följd av författarnas egen förförståelse inför de olika länderna. Studiernas resultat har dock 

diskuterats författarna emellan för att kunna undvika sådana feltolkningar. En svaghet med att

inga artiklar kunde hittas som var utförda i Sverige kan tyda på att det finns ett kunskapsglapp

inom detta område. Därför kan denna litteraturöversikt vara till nytta för den svenska 

sjukvården för att kunna öka kunskapen.

Under arbetes gång har författarna haft ett gott samarbete. Båda författarna granskade 

artiklarnas kvalitet för att undersöka om en artikel skulle inkluderas eller exkluderas i 

litteraturöversikten. Ett antal artiklar exkluderas på grund av att det inte fördes några etiska 

resonemang. Granskningarna jämfördes vilket visade att författarna till största del hade 

kommit fram till samma sak. Sådant som författarna hade olika tankar om diskuterades och 

bearbetades. Även analysen av samtliga artiklar gjordes av båda författarna, både enskilt och 

gemensamt. Att båda författarna kvalitetsgranskat och analyserat samtliga artiklar ses enligt 

Henricson (2012) som en styrka i litteraturöversikten då det ökar pålitligheten.
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8.2 Resultatdiskussion

Denna litteraturöversikt hade som syfte att beskriva patienters behov av information från 

sjuksköterskor i samband med en hysterektomi. Det har tydligt visat sig att behovet kring 

detta område är stort och att kvinnor inte alltid får den information de önskar, eller är i behov 

av. Resultatet visar att information kring hysterektomi som ingrepp inte blev tillräckligt 

tillgodosett. Vad som kommer att ske efter operationen, som till exempel hur kroppen 

kommer att må fysiskt eller psykiskt blev inte tillräckligt uppmärksammat. Bristen på 

information från sjuksköterskor ledde till oro och rädsla och till att kvinnors delaktighet i sin 

vård påverkades. Bristen på information resulterade även i att information kring hysterektomi 

söktes på annat håll. Resultatdiskussionen kommer att diskuteras utifrån de områden som är 

mest förekommande i resultatet. Inledningsvis diskuteras vårdrelationens betydelse i samband

med att ge information, därefter diskuteras de konsekvenser som otillräcklig information kan 

leda till.

8.2.1 Vårdrelationens betydelse

Det som beskrivs i litteraturöversikten handlar i mångt och mycket om vårdrelationens 

betydelse och hur viktigt det är att patienten känner sig delaktig i sin vård. Enligt Peplau 

(1991) karaktäriseras vårdandet av en terapeutisk relation mellan sjuksköterska och patient. 

Den vårdande processen är undervisande och terapeutisk först när vårdare och patient har lärt 

känna och kan respektera varandra som jämlika, men också som olika och som kan dela en 

lösning till problemet. Utifrån Peplaus omvårdnadsteori är det en del i utvecklingen av en 

vårdrelation att patienten får delge sina behov av hjälp. Peplau menar att sjuksköterskan har 

en betydande roll i undervisning, när det kommer till att svara på frågor och ge patienten 

information samt förklara vad en eventuell behandling innebär. I resultatet kan det ses att 

detta inte fullföljdes då kvinnor upplevde att det inte fanns tillfälle för diskussion och att 

informationsbehovet därför inte blev tillgodosett. Detta kan med stöd av Peplaus teori, bero 

på att vårdrelationen inte gav kvinnorna tillräckligt för att känna sig säkra inför operationen.

Som nämnts i bakgrunden ska patienten enligt Patientlagen (SFS, 2014:821), kap. 5, ges 

förutsättningar till att vara delaktig i sin vård. För att patientens förutsättningar till att 

medverka kring sin vård och behandling ska bli så goda som möjligt finns ett behov av ökad 

förståelse för sin situation hos patienten (Eldh, 2009). För att uppnå delaktighet menar Eldh 

att det krävs att vårdpersonal och patient skapar en vårdrelation. I vårdrelationen menar 

Peplau (1991) att det är viktigt att sjuksköterskan ser situationen som ett lärandetillfälle för 



23 (3833)

patienten, och att sjuksköterskan hjälper patienten att bli delaktig i sin vård. Sjuksköterskor 

kan inte lära alla patienter hur en lösning på deras hälsoproblem skulle se ut. Däremot kan 

sjuksköterskan genom att göra patienten delaktig hjälpa denne att själv lösa ett eventuellt 

problem. I resultatet kunde vi se att patienternas delaktig påverkades. Till exempel var det 

flera kvinnor som inte hade fått tillräckligt mycket information om hormonbehandling, vilket 

gjorde att beslut fattades utifrån otillräcklig kunskap hos patienten. Kvinnor uttryckte även ett 

behov av att deras livspartner skulle inkluderas när det kom till information om hur 

operationen skulle påverka den sexuella funktionen. Detta sågs även i Williams och Clarks 

(2000) studie där kvinnor önskade att deras livspartner skulle vara delaktig i 

informationsutbytet. Resultatet visade att kvinnor hade olika informationsbehov och upplevde

information på olika sätt. Enligt Snellman (2009) är det viktigt att i en relation med en patient 

bevara det unika hos individen. Sjuksköterskan ska därför se till personens önskningar och 

värderingar. För att uppnå detta ska sjuksköterskan informera och undervisa på ett sätt som är 

respektfullt, lyhört och empatiskt (Tingström, 2009). Resultatet visade att vissa kvinnor hade 

ett ökat behov av muntlig information då de på grund av tidigare erfarenheter inte kunde ta in 

information skriftligt. Enligt Peplau (1991) är det betydelsefullt i undervisningen att 

utgångspunkten är patientens erfarenheter och behov.

8.2.2 Konsekvenser av otillräcklig information

I resultatet kunde det ses att bristande information kom att påverka kvinnors emotionella 

reaktioner efter operationen. Resultatet visade att kvinnor upplevde att de inte blev tillräckligt 

förberedda på att känslor av kvinnlighet och fertilitet skulle kunna påverkas, vilket ledde till 

oro. Detta kan relateras till att vårdrelationen har ett undervisande syfte som innebär att 

sjuksköterskan kan hjälpa patienten att bli införstådd i sin situation (Tingström, 2009). Detta 

är något som Peplau (1991) beskriver då hon menar att det är viktigt att patienten känner sig 

redo att klara sig själv innan denne går hem från sjukhuset. Det kan ses som att det endast är 

den fysiska kroppen som behöver må bra, men Peplau menar att det även är viktigt att 

patienten mår psykiskt bra, eller åtminstone har fått hjälp av sjuksköterskan att hantera sina 

problem själv. Vidare menar Peplau att många gånger söker patienter vård igen utan fysiska 

symtom, och detta beror ofta på att patientens psykiska behov inte blivit tillfredsställda vid 

det tidigare vårdtillfället.

En konsekvens av att informationsbehovet inte blev tillgodosett var att kvinnor kände oro 

och rädsla. Detta beskrevs tydligt när kvinnor inte fick tillräckligt med information om 

hormonbehandling och dess biverkningar. Kvinnor uttryckte en rädsla kring att få tillbaka 
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besvärande symtom samt att hormonbehandling ökar risken för att utveckla bröstcancer. 

Enligt Jerpseth (2011) är en av riskerna med hormonbehandling att utveckla just bröstcancer, 

vilket skulle ha varit betydande för kvinnor att få en chans att diskutera sin oro kring.

Vidare menar Peplau (1991) att för att patienten ska kunna känna sig trygg är det 

betydelsefullt på vilket sätt sjukvårdspersonalen möter patienten. Detta är något som påverkar

huruvida patienten känner att denne kan fråga om hjälp och få sina behov tillfredsställda. Ett 

aktivt lyssnande och empati är tillsammans med respekt och pedagogisk förmåga 

byggstenarna i ett möte som syftar till delaktighet. I litteraturöversikten framgår det att 

kvinnorna upplevde att sjuksköterskor inte alltid fanns till hands eller hade tid att svara på 

deras frågor. Detta kan relateras till Happell et al. (2013) studie där sjuksköterskor ofta var 

stressade i arbetet och inte hade tillräckligt mycket tid för patienterna. I resultatet ansågs 

sjuksköterskorna många gånger som stressade och med mycket att göra vilket bidrog till att 

kvinnorna inte ville störa, och att det helt enkelt inte fanns tid till dialog. Sjuksköterskans 

uppgifter har här brustit då det framgår tydligt av Peplau (1991) att tankar, frågor och känslor 

är något som sjuksköterskan ska uppmärksamma och tillåta. Patienten kan ofta ge ledtrådar 

kring hur hälsoproblemen upplevs, vilket ger sjuksköterskan tillfälle att se luckor i 

information och förståelse. Detta ger sjuksköterskan en kännedom kring vad patienten 

upplever och kan på så sätt integrera denne i lärandeprocessen.

Enligt Happell et al. (2013) kan de psykiska symtomen hos patienterna ha orsakat stress 

hos sjuksköterskorna, som i sin tur påverkar vårdandet. Detta kan vi se som en ond cirkel där 

sjuksköterskor blir stressade av den psykiska problematiken hos patienter, som leder till 

sämre vård, som vidare resulterar i ökad psykisk problematik. Av denna anledning anser vi att

det är viktigt att sjuksköterskor får kunskap om hur psykisk problematik, så som oro och 

rädsla, kan åtgärdas för att bryta den onda cirkeln så att en bättre vård kan ges till patienterna.

I resultatet framkommer det att kvinnor ofta sökte stöd och information på annat håll på 

grund av bristande information från sjuksköterskor. Det kunde handla om familj, vänner, 

kollegor samt böcker eller internet. I Askews (2009) studie visades det även där att böcker 

och internet användes som informationskälla på grund av bristande information. Vi kunde 

också se i resultatet att kvinnor identifierade ett behov av att prata med andra kvinnor som 

genomgått hysterektomi. Denna resurs var det flera kvinnor som använde sig av vilket 

tillfredsställde deras behov, som i sin tur dämpade känslor av oro. Detta kan relateras till 

Tveit Sekse et al. (2014) studie som visade att kvinnor som genomgått gynekologisk cancer 

har ett stort behov av att få diskutera sina upplevelser och utbyta erfarenheter med andra 

kvinnor som har gått igenom liknande ingrepp. Att få delta i stödgrupper som fokuserar på 
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undervisning var positivt och sjuksköterskans undervisande roll i detta visade sig vara positivt

för patienterna. Att söka information på annat håll än hos sjukvården kan innebära både risker

och möjligheter. En möjlighet kan vara att någon som tidigare genomgått samma operation 

kan ge en känsla av samhörighet; att man inte är ensam. Däremot kan viss information vara 

missvisande och leda till att patienten får felaktig information. Enligt Mingo, Herman och 

Jasperse (2000) kan information från informella källor så som kvinnor som tidigare 

genomgått en hysterektomi vara felaktig. I Mingo et al. studie beskrev en kvinna att hon fick 

information om att hysterektomin skulle komma att påverka hennes sexualliv, vilket hon 

sedan upptäckte inte stämde. Informationen som ges bör därför vara anpassad utifrån 

individens specifika behov för att på så sätt undvika att otydlig eller inte adekvat information 

hämtas från informella källor.

8.3 Kliniska implikationer

Resultatet till denna litteraturöversikt är i första hand applicerbart vid vård av patienter som 

genomgår en hysterektomi, men även inom många andra vårdkontext där sjuksköterskan har 

som uppgift att informera sina patienter. Sjuksköterskans pedagogiska funktion genomsyrar 

många arbetsuppgifter, och att informera är en av dem. Människors behov av information är 

olika och utifrån resultatet visade det sig att sjuksköterskor behöver en ökad kunskap om 

vårdrelationen för att också kunna förstå vikten av god information. Vårdrelationen är 

betydelsefull för att sjuksköterska och patient ska kunna föra en dialog med varandra och för 

att patienten ska kunna känna trygghet. Det är av stor vikt att sjuksköterskan känner till dessa 

delar för att kunna skapa en god vårdrelation. Kunskapen kring hur viktigt det är att patienten 

får adekvat information och hur ett icke informerande handlingssätt påverkar patienten bör på 

olika sätt bli tillgängligt. Till exempel kan utbildning eller korta föreläsningar få 

sjuksköterskor att uppmärksamma patienters olika behov av information och komma ihåg att 

grunden till detta är en god vårdrelation.  

8.4 Förslag till fortsatt forskning

Utifrån litteraturöversikten anser vi att det skulle vara intressant att undersöka sjuksköterskans

perspektiv på hur det är att informera patienter vid hysterektomi. Det som påvisas i resultatet 

handlar om patienters upplevelser kring vart det brister i informationen och vad det leder till. 

Därför skulle det vara värdefullt att få kunskap kring vad sjuksköterskor anser som svårt att 

informera om och vilka hinder det finns för att kunna ge adekvat information. Om dessa två 
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perspektiv kan kombineras, där man kan se både patientens och sjuksköterskans upplevelser 

och behov av information finns möjligheter att förbättra situationen för dem båda. Dels för att 

kunna ge patienten en individanpassad vård, och dels för sjuksköterskan för att underlätta det 

undervisande och informativa arbetet.

9. Slutsats

I resultatet har det tydligt framkommit att kvinnor upplevde ett ökat behov av information när 

det gäller återhämtning och hur de skulle komma att påverkas av operationen, både fysiskt 

och psykiskt. Kvinnor beskrev det som en stressfaktor att inte få veta vad som kommer att 

hända, vilket ledde till oro och rädsla. Sjuksköterskor upplevdes många gånger som stressade 

och med mycket att göra vilket bidrog till att kvinnorna inte ville störa med att ställa frågor. 

Vidare visar resultatet på att det fanns olika behov utifrån olika individer och att en 

konsekvens av bristande information var att kvinnor sökte information på annat håll än hos 

sjuksköterskor. För sjuksköterskor är det av vikt att känna till hur patienter reagerar på 

information, och även konsekvenserna av otillräcklig information. Denna litteraturöversikt 

bidrar med en ökad kunskap kring vårdrelationen och informationens betydelse i detta. 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod

(Urval och 

datainsamling, analys)

Resultat

Bhavnani & 
Clarke

Women awaiting 
hysterectomy: a 
qualitative study 
of issues involved
in decisions about
oophorectomy.

2003, England, 
International Journal of 
Obstetrics and 
Gynaecology.

Syftet var att undersöka 
kvinnors syn på profylaktisk 
ooforektomi, klimakteriet och
hormonbehandling inför en 
hysterektomi.

Metod: Kvalitativ.
Urval: 16 kvinnor som stod på 
en väntelista för en 
hysterektomi till följd av icke-
maligna tillstånd. 
Datainsamling: Semi-
strukturerade djupgående 
intervjuer.
Analys: Tematisk 
innehållsanalys.

- Kvinnor önskade mer information om 
ooforektomi från vårdpersonal.

- Kvinnor önskade information som var mer 
tillgänglig och pålitlig.

- Kvinnor önskade mer information om 
hormonbehandling från vårdpersonal.

- På grund av bristande information från 
vårdpersonalen sökte kvinnor information 
på annat håll, genom till exempel böcker, 
tidningsartiklar och internet. Kvinnor tog 
även hjälp av vänner och kollegor för att 
lättare kunna fatta ett beslut kring ingreppet.

Carr, Brockbank, 
Allen & Strike

Patterns and 
frequency of 
anxiety in women
undergoing 
gynaecological 
surgery.

2005, England, Journal 
of Clinical Nursing.

Syftet var att identifiera 
frekvensen och mönstret av 
ångest pre- och postoperativt, 
att identifiera eventuella 
samband mellan ökade 
ångestnivåer och postoperativ
smärta samt att utifrån 
patientens perspektiv 
identifiera vilka situationer 
som kan leda till ökad eller 
minskad nivå av ångest pre-
och postoperativt.

Metod: Kvantitativ och 
kvalitativ, mixad metod.
Urval: 80 kvinnor som skulle 
genomgå en hysterektomi.
Datainsamling: Frågeformulär, 
VAS-skalan och 
semistrukturerade intervjuer.
Analys: Deskriptiv statistik och
tematisk innehållsanalys.

Resultatet presenterades med två 
huvudteman:
1. Orsaker till ångest
2. Lindra ångest

- Kvinnorna upplevde att brist på information
från sjuksköterskor ledde till högre grad av 
oro. 

- Att vara förberedd inför operationen och att 
veta vad som väntar lindrade oro.

Corney, Everett, 
Howells & 
Crowther

The care of 
patients 
undergoing 
surgery for 

1992, England, Journal 
of Advanced Nursing.

Syftet var att beskriva 
upplevelsen av att ha 
genomgått en hysterektomi.

Metod: Kvalitativ.
Urval: 105 kvinnor som skulle 
genomgå en hysterektomi.
Datainsamling: 

Resultatet presenterades med olika rubriker:
1. Upplevd oro och olika typer av rädsla
2. Känslor under intervjun
3. Återfall
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gynaecological 
cancer: the need 
for information, 
emotional support
and counselling.

Semistrukturerade intervjuer.
Analys: Tematisk 
innehållsanalys.

4. Ytterligare information krävs
5. Information om sexuell funktion efter 

operationen
6. Påverkan på äktenskap
7. Subjektiva intryck av skuld och 

överföring
8. Sterilitet
9. Emotionellt stöd och rådgivning

- Kvinnor upplevde att de fick för lite 
information av sjuksköterskor gällande 
sexualitet samt om fysiska och emotionella 
aspekter efter operationen.

- Kvinnor upplevde att deras livspartner fick 
för lite information.

Ewalds-Kvist, 
Hirvonen, Kvist, 
Lertola & Niemelä

Depression, 
anxiety, hostility 
and hysterectomy.

2004, Finland, Journal 
of Psychosomatic 
Obstetrics & 
Gynecology.

Syftet var att jämföra två 
grupper av kvinnor som har 
tagit ett beslut om att 
genomgå en hysterektomi.

Metod: Kvantitativ.
Urval: 65 kvinnor som skulle 
genomgå en hysterektomi.
Datainsamling: Frågeformulär.
Analys: Deskriptiv statistik.

Resultatet presenterades utifrån olika 
teman:
1. Livspartners stöd
2. Becks Depressions Inventorium (BDI)
3. Ångest (TMAS)
4. Fientlighet (BDHI)
5. Projektion
6. Viljan till att överväga en hysterektomi

- De kvinnor som blev oinformerade av 
vårdpersonal kände ett större missnöje både
innan och efter ingreppet. 

- De kvinnor som blev väl informerade 
påvisade en högre grad av sexuell lust. Hos 
dessa kvinnor ökade även lusten över tid 
och de kände sig mer feminina.

Henshaw The impact of 
class position on 
women´s 
experience of 

2001, England, Health 
Education Journal.

Syftet var att undersöka 
erfarenheter av information 
vid elektiv kirurgi hos 
kvinnor som är från olika 

Metod: Kvalitativ metod med 
en feministisk ståndpunkt.
Urval: 36 kvinnor med olika 
social bakgrund som genomgått

Resultatet presenterades utifrån tre olika 
kategorier:
1. Förklaring och beslutsfattande
2. Hantering av återhämtning
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recieving health 
education 
information 
whilst in hospital.

samhällsklasser. en hysterektomi.
Datainsamling: Informella 
djupgående intervjuer.
Analys: Miles och Hubermans 
dataanalys.

3. Information om klimakteriet och 
hormonbehandling

- Kvinnor med olika social bakgrund hade 
olika informationsbehov. 

- Kvinnor upplevde brister i informationen 
gällande beslutsfattande, återhämtning efter 
operation, klimakteriet och 
hormonbehandling.

- Kvinnor upplevde en rädsla på grund av för 
lite information innan operationen.

- På grund av bristande information från 
vårdpersonal sökte kvinnor information hos 
familj och vänner.

Hughes, Knibb & 
Allan

Laparoscopic 
surgery for 
endometrial 
cancer: a 
phenomenologica
l study.

2010, England, Journal 
of Advanced Nursing.

Syftet var att beskriva 
kvinnors perspektiv av att ha 
genomgått laparoskopisk 
kirurgi för endometriecancer.

Metod: Kvalitativ 
fenomenologisk och 
hermeneutisk design.
Urval: 14 kvinnor som hade 
genomgått en hysterektomi.
Datainsamling: Djupgående 
intervjuer.
Analys: Colaizzis dataanalys.

Resultatet presenterades utifrån fem olika 
teman:
1. Att ha cancer
2. Information och stöd 
3. Oberoende
4. Normalitet
5. Att lägga över ansvaret på kirurgen

- Informationsbehovet var individuellt och 
påverkades av tidigare kunskap och 
upplevelser.

- Kvinnor beskrev att luckor i informationen 
borde fokuserat på vad som skulle hända, 
vad som förväntades av patienten i 
sjukhusmiljön samt hur situationen skulle 
hanteras. Kvinnor saknade även information
om cancer, operationen i sig och hur det 
gick till att vara på sjukhus. 

- Kvinnor sökte information på egen hand 
med hjälp av internet, familj, vänner och 
kyrkan.
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- Kvinnor upplevde att för detaljerad 
information ledde till oro.

Lindberg & Nolan Women´s 
desision Making 
Regarding 
Hysterectomy.

2001, USA, Journal of 
Obstetrics, Gynecologic
& Neonatal Nursing.

Syftet var att beskriva 
beslutsfattandet hos kvinnor 
som väljer hysterektomi som 
behandling.

Metod: Kvalitativ, Grounded 
theory.
Urval: 10 kvinnor som 
genomgått en hysterektomi och
som var premenopausala innan 
operationen.
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer och 
enkäter.
Analys: Tematisk 
innehållsanalys.

Resultatet presenterades under olika 
rubriker:
1. Deltagare
2. Symtom
3. Beslutsfattande

- Kvinnor i studien upplevde att de fick för 
lite information av vårdpersonalen gällande 
hysterektomi, som till exempel vad som 
skulle hända efter operationen.

- Kvinnor använde sig av vänner, familj och 
kollegor som informationskälla.

- Sjuksköterskor användes sällan för att få 
information, men när det skedde sågs de 
som en informell informationskälla.

Skea, Harry, 
Bhattacharya, 
Entwistle, 
Williams, 
MacLennan & 
Templeton

Women´s 
perceptions of 
decision-making 
about 
hysterectomy.

2004, USA, 
International Journal of 
Obstetrics and 
Gynecology.

Syftet var att undersöka 
kvinnors syn på 
beslutsfattande om 
hysterektomi.

Metod: Kvalitativ.
Urval: 104 kvinnor som av 
godartad orsak skulle genomgå 
en hysterektomi.
Datainsamling: Frågeformulär 
och semi-strukturerade 
intervjuer.
Analys: Tematisk 
innehållsanalys.

- Kvinnor upplevde att informationen var 
otillräcklig från vårdpersonalen och att de 
därför fick prata med vänner och familj 
istället.

Wade, Pletsch, 
Morgan & 
Menting

Hysterectomy: 
What Do Women 
Need and Want to
Know.

2000, USA, Journal of 
Obstetrics, Gynecology 
& Neonatal Nursing.

Syftet var att beskriva 
kvinnors erfarenheter av 
hysterektomi, och att 
identifiera deras rädslor, oro 
samt kvinnornas 
otillfredsställda och 
tillfredsställda 
omvårdnadsbehov.

Metod: Kvalitativ, 
tvärsnittsstudie.
Urval: 102 kvinnor som hade 
genomgått en hysterektomi.
Datainsamling: Enkäter.
Analys: Tematisk 
innehållsanalys.

Resultatet presenterades utifrån sju olika 
teman:
1. Positiva aspekter
2. Hormonbehandling
3. Otillräcklig information
4. Förändringar gällande sexuell funktion 

och sexuella känslor
5. Emotionellt stöd
6. Psykologiska följdsjukdomar
7. Känslor av förlust
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- En tredjedel av kvinnorna upplevde att de 
fick otillräcklig information från 
sjuksköterskor gällande hysterektomi, deras
egen anatomi och fysiologi, klimakteriet 
samt om hormonbehandling. De upplevde 
även ett ökat behov av information om 
psykiska följdsjukdomar.

- På grund av bristande information från 
vårdpersonal inhämtades information från 
vänner, familj, kollegor, böcker 
tidningsartiklar, internet och broschyrer. 

Wagner, 
Carlslund, Møller
& Ottesen

Patient and staff 
(doctors and 
nurses) 
experiences of 
abdominal 
hysterectomy in 
accelerated 
recovery 
programme.

2004, Danmark, Danish 
Medical Bulletin.

Syftet var att beskriva 
upplevelser hos kvinnor och 
vårdpersonal efter 
hysterektomi då de använt sig
av ett specifikt 
återhämtningsprogram.

Metod: Experimentell 
deskriptiv design.
Urval: 17 kvinnor som skulle 
genomgå en hysterektomi samt 
vårdpersonal.
Datainsamling: Observationer, 
individuella- och 
fokusgruppsintervjuer, 
journaler och 
informationsbroschyrer.
Analys: Tematisk 
innehållsanalys.

Resultatet presenterades under fyra olika 
rubriker:
1. Kvinnornas erfarenheter
2. Personalens erfarenheter av ändringar i 

vårdarbetet
3. Överensstämmelse mellan 

vårdpersonalen och kvinnornas 
erfarenheter

4. Implementeringen av ARP – 
vårdpersonalens upplevelser

- Kvinnor upplevde att de fick för lite 
information från sjuksköterskor gällande 
sexualitet efter operationen.

- Kvinnor upplevde att de inte fick möjlighet 
att diskutera kring sin vård.

Wagner, 
Carlslund, 
Sørensen & 
Ottesen

Women´s 
experiences with 
short admission in
abdominal 
hysterectomy and 
their patterns of 
behavior.

2005, Danmark, 
Scandinavian Journal of
Caring Science.

Syftet var att beskriva hur 
kvinnor som genomgått en 
hysterektomi upplevde den 
korta vårdtiden samt att 
beskriva deras 
beteendemönster.

Metod: Experimentell 
deskriptiv design.
Urval: 10 kvinnor som hade 
genomgått en hysterektomi.
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer.
Analys: Tematisk 
innehållsanalys.

Resultatet presenterades utifrån tre olika 
teman som delades upp utifrån kvinnors 
olika beteendemönster:
1. Den ingripande individen
2. Den samarbetsvilliga individen
3. Den osäkra individen

- Kvinnor upplevde att för detaljerad 
information ledde till oro. 
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- Kvinnor uttryckte oro på grund av 
osäkerhet kring ingreppets påverkan på 
deras sexliv.

- Kvinnornas informatonsbehov var 
individuellt.
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