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Helse og livskvalitet
ved benigne gyne-
kologiske problemer

Målet med forskningsprosjektet var å kart-
legge kvinners selvopplevde helse, livskva-
litet og symptomer både før og etter hyster-
ektomi. Studien hadde en eksperimentell
longitudinell design, bestående av 111 kvin-
ner med benigne gynekologiske problemer
som fikk gjennomført hysterektomi. Kvin-
nene ble testet før operasjonen og seks og 12
måneder etterpå. Kontrollgruppen bestod av
173 kvinner fra normalpopulasjonen. Disse
ble testet én gang. Ferrans & Powers’ livs-
kvalitetsindeks, Goldbergs generelle helse-
spørreskjema og sykdomsspesifikke spørs-
mål ble brukt. Gjennomsnittsalderen var 45
år.

Kvinner som lider av benigne gynekolo-
giske problemer har signifikant dårligere
helse og lavere helse/funksjonsdel av livs-
kvaliteten sammenliknet med kontrollgrup-
pen. De lider i større grad av symptomer
som underlivssmerter, tretthet, søvnproble-
mer og urininkontinens (p � 0,01). Seks må-
neder etter at hysterektomi var utført, for-
bedret kvinnenes livskvalitet, helse og sym-
ptomer seg (p � 0,01) og kom på nivå med
kontrollgruppens. Resultatene vedvarte også
12 måneder etter operasjonen. Nye proble-
mer så ikke ut til å følge intervensjonen, og
majoriteten av pasientene følte seg heller
ikke mindre kvinnelige enn før.

I moderne samfunn lever de fleste kvinner
i 40-årene et aktivt liv med både arbeid, vi-
dereutdanning, familie og fritidsaktiviteter.
Gynekologiske problemer som smerter, sto-
re og uregelmessige blødninger og de følge-
ne dette gir, kan influere negativt på en slik
livsførsel. God helse, slik at man føler seg
vel og kan fungere i sosiale sammenhenger,
verdsettes høyt, og kvinner søker medisinsk
hjelp for å oppnå dette. Hysterektomi er et
effektivt middel til å hjelpe kvinner som li-
der av alvorlige, men godartede gynekolo-
giske problemer.
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