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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom med en prevalens på upp till 15 procent. 

Den uppstår när vävnad som liknar livmoderslemhinnan fäster utanför livmodern och orsakar 

inflammation. Det främsta symtomet är smärta i bäcken och buk. Symtomen kan vara diffusa. 

Den säkraste metoden för att ställa diagnos är laparoskopi. Det är svårt att ställa diagnos 

enbart med ultraljud. Differentialdiagnoser är gynekologiska sjukdomar som orsakar smärta 

och menstruationssmärta. Symtomen behandlas med hormonpreparat, smärtlindring och 

kirurgi. Upp till 50 procent har nedsatt fertilitet till följd av sjukdomen. Endometrios kan 

påverka kvinnorna negativt, både fysiskt och psykiskt. Att få diagnos kan ta flera år, delvis på 

grund av okunskap inom hälso- och sjukvården, men även bland allmänheten och kvinnorna 

själva.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur kvinnor upplever bemötande från hälso- och sjukvårdpersonal i 

samband med vårdbesök före och efter att de erhållit diagnosen endometrios.  

 

Metod 

En kvalitativ deskriptiv intervjustudie med semistrukturerade intervjuer har genomförts. Åtta 

intervjuer genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 
Kvinnorna upplevde att deras smärtor inte blev tagna på allvar då de avfärdades som normala 

menstruationssmärtor eller att smärtan var psykosomatisk. Bristande kompetens var ett 

återkommande problem då det bland annat resulterade i fördröjd diagnos och att kvinnorna 

fick fel eller bristfällig information och behandling. Kvinnorna upplevde att uppföljning och 

tillgänglighet var ett problem efter diagnos. Tidsbrist och ett okänsligt bemötande påverkade 

vårdkontakten negativt. De kvinnor som hade barnlängtan upplevde att de fick snabb hjälp 

med att få kontakt med en fertilitetsklinik. En önskan om att få psykologiskt stöd samt 

utbildning om hur det är att leva med en kronisk sjukdom uttrycktes. Genom att 

vårdpersonalen visade förståelse för kvinnans problem eller bekräftade symtomen genom att 

undersökningar gjordes, upplevdes bemötandet bra trots inadekvat behandling. 

 

Slutsats 

Det framkom att det inte var själva bemötandet som var dåligt utan omständigheterna kring 

mötet. I studien belyses bristen på kompetens bland vårdpersonalen som den omständighet 

som främst inverkade på hur bemötandet upplevdes. Även personliga förutsättningar hos 

kvinnorna påverkade upplevelsen av bemötandet. De kvinnor i studien som upplevt ett positivt 

bemötande menar att det främst berodde på att vårdpersonalen besatt kunskap om ämnet samt 

kunde förmedla och tillämpa den på ett professionellt och empatiskt sätt. 

  

Nyckelord: Endometrios, upplevelse, bemötande, diagnos, hälso- och sjukvård 
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BAKGRUND 

 

Endometrios är en kronisk sjukdom och är en av de vanligast förekommande gynekologiska 

sjukdomarna då den drabbar omkring var tionde kvinna i fertil ålder. Olika studier uppskattar 

prevalensen till mellan fem och femton procent (Denny & Mann, 2007a; Denny & Mann, 

2007b). Sjukdomen innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan växer i bukhålan 

utanför livmodern. Detta kan orsaka smärta och inverka negativt på fertiliteten (Acién & 

Velasco, 2013). Trots att endometrios är en vanlig sjukdom är den inte tillräckligt känd, 

varken inom hälso- och sjukvården eller bland människor i allmänhet (Fourquet et al., 2010). 

Det kan ta flera år att få en diagnos, eftersom symtomen är diffusa och kan förväxlas med 

olika differentialdiagnoser. Kvinnor med endometrios kan känna sig misstrodda av 

omgivningen och uppleva att deras symtom bagatelliseras då smärtan kan anses bero på enbart 

menstruation (Denny & Mann, 2007a).  

Historik 

En beskrivning av symtomen för endometrios förekommer redan år 1500 före Kristus i skrifter 

från Egypten. Symtomen har även dokumenterats av forskare på 1600- och 1700-talet. I flera 

studier från 1800- talet beskriver forskare från England, Tyskland, Holland och Skottland 

vikten av att förklara fakta om endometrios. De påpekar att det är en kvinnosjukdom som 

uppkommer efter första menstruationen och att den är relaterad till livmoderområdet, speciellt 

med bäckensmärta, infertilitet och återkommande missfall. År 1860 blev von Rokitansky den 

förste att beskriva sjukdomen mer detaljerat. År 1927 presenterade Sampson hypotesen om att 

retrograd menstruation orsakar endometrios. Sampson föreslog kirurgi som behandling för 

endometrios och han beskrev de olika skador som kan uppstå av sjukdomen. Han beskrev 

även förhållandet mellan endometrios och uppkomsten av maligna äggstockstumörer. Denna 

definition av endometrios var den rådande inom medicinsk litteratur de följande 80 åren 

(Acién & Velasco, 2013). 

Patofysiologi och etiologi 

Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom där vävnad som liknar 

livmoderslemhinnan förekommer utanför livmoderhålan. Etiologin är inte klarlagd, men 

hereditet är en hög riskfaktor för sjukdomen (Acién & Velasco, 2013; Kennedy et al. 2005). 

Ett nedsatt lokalt cellulärt immunförsvar är en annan riskfaktor, vilket innebär att kroppens 

försvar fungerar dåligt eller inte alls (Borgfeldt, Anderberg, Andersson & Åberg, 2010). Hos 

de flesta kvinnorna känner immunförsvaret igen och reagerar på när endometrieceller 

förekommer på andra ställen än i livmodern och bryter då ner dessa, men i de fall där detta 

inte sker bildas endometrios (Denny & Mann, 2007a). Sjukdomen har ett progressivt förlopp 

fram till menopausen och obehandlad endometrios kan orsaka sammanväxningar. Hos friska 

kvinnor stöts endometriet, det vill säga livmoderslemhinnan, ut ur livmodern varje månad om 

inte ett befruktat ägg har fäst (Borgfeldt et al., 2010). Endometrios uppstår genom att 

sönderfallet endometrie tillsammans med blod drivs ut ur livmodern delvis genom äggledarna 

i samband med menstruation istället för att enbart rinna ut genom livmoderhalsen. Blodet och 

endometriecellerna kommer ut i bäckenhålan och fäster på nya ytor och orsakar en 

inflammation. Endometriets tillväxt är beroende av östrogen (Melin et al., 2013).  
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Endometrios kan också öka risken för maligna gynekologiska sjukdomar, till exempel 

äggstockscancer (Melin, Sparén, Persson & Bergqvist, 2006). Endometrioshärdar sätter sig 

ofta på eller i organen i lilla bäckenet och de tre vanligast förekommande typerna är 

ovarialendometrios, peritonealendometrios och djup endometrios (Acién & Velasco, 2013). 

Ovarialendometrios förekommer på äggstockarna där det bildas cystor som fylls med blod och 

detta blod reabsorberas till en viss del. Blodansamlingen som blir kvar i dessa cystor består av 

en mörkrödbrun tjock massa och dessa kallas chokladcystor och kan vara från en till femton 

centmeter stora. Dessa cystor kan brista och därmed orsaka akut inflammation och kräva 

kirurgiska ingrepp (Acién & Velasco, 2013). 

Peritonealendometrios förekommer på bukhinnan, på baksidan av livmodern och längs 

sakrouterinligamenten, de ligament som håller livmodern fixerad intill bukhinnan. Dessa 

härdar sitter mer ytligt och kring dem förekommer inflammation, ärrbildning och fibros. De 

kan vara allt ifrån små röda blodfyllda blåsor till härdar som har en mer mörkblå ton och de 

har förmågan att blossa upp under menstruation (Acién & Velasco, 2013).  

Djup endometrios benämns ofta Deep Infiltrating Endometriosis (DIE) och förekommer i 

tarm, urinvägar eller i livmoderväggen där härdar påträffas i de yttre skikten. Detta skadar 

ibland lumen och kan orsaka blod i urinen eller avföringen vid menstruation. När endometrios 

har trängt in i livmoderväggen kallas det adenomyos (Acién & Velasco, 2013). En fjärde, mer 

ovanlig typ av endometrios är när det förekommer livmoderslemhinna i lever, lungor, ögon 

eller hjärna (Denny & Mann, 2007a).  

Symtom  

Det främsta symtomet på endometrios är smärta i bäckenet och buken. Smärtan kan vara 

cyklisk, det vill säga sammanfalla med menstruation, konstant eller förknippad med samlag 

eller avföring. Smärtans karaktär beror på vilken typ av endometrios kvinnan har. Andra 

symtom är blödningsrubbningar, nedsatt fertilitet, urinträngningar och blod i avföring eller 

urin (Borgfeldt et al., 2010; Mendonça Carneiro,
 
Dirk de Sousa Filogônio,

 
Pyramo Costa,

 
de 

Ávila & França Ferreira, 2013). Fatigue, det vill säga kronisk trötthet, kan vara en yttring av 

sjukdomen i sig, eller en indirekt följd av sömnproblem på grund av smärtorna (Denny & 

Mann, 2007a; Schindler, 2011). Intensiteten av symtomen sträcker sig från vag till svår och 

det är inte alltid nivån av smärta kan relateras till allvaret i sjukdomen. Eftersom symtomen 

inte alltid visar sig och inte alltid är specifika, som till exempel att vissa får huvudvärk och 

premenstruellt syndrom (PMS) medan andra får akuta smärtor till följd av en ruptur, kan 

diagnosen inte enbart baseras på symtom i sig (Acién & Velasco, 2013; Kennedy et al., 2005).  

Smärta  

 

Att känna smärta är kroppens reaktion på en skada eller möjlig skada. Smärta är en personlig 

och subjektiv upplevelse som inte kan jämföras, påvisas eller uteslutas av objektiva metoder. 

Smärtan och smärtupplevelsen delas in i akut och kronisk smärta och kan även klassificeras 

utifrån orsak, intensitet, lokalisation och vilka obehag och konsekvenser som uppstår av 

smärtan (Norrbrink & Lundeberg, 2010).   
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För att klassas som kronisk smärta ska den ha pågått i mer än sex månader och övergår då från 

att vara ett symtom till att bli ett syndrom och tenderar att påverka flera av kroppens system 

(Norrbrink & Lundeberg, 2010).  

Studier av Denny (2009) och Huntington och Gilmour (2005) visar att kvinnor med 

endometrios upplever en försämrad livskvalitet till följd av smärtorna. Sinnestämningen, det 

vill säga den psykiska hälsan, samt vissa kognitiva funktioner som minne och 

koncentrationsförmåga kan påverkas negativt av långvarig smärta. Ur ett livskvalitetsperspetiv 

menar Norrbrink och Lundeberg (2010) att det är viktigt att minska lidandet genom att tidigt 

initiera rätt behandling och på så sätt minimera risken för att akut smärta ska övergå i kronisk 

smärta. Människor med kronisk smärta drabbas oftare av depression än andra (Fishbain, 

Cutler, Rosomoff & Rosomoff, 1997). Souza et al. (2011) visar i en studie att det inte behöver 

vara endometriosen i sig som påverkar livet negativt utan smärtan. 

Diagnostik 

Endometrios har inte några entydiga patologiska tecken eller symtom vilket gör att det är svårt 

att diagnostisera. Diagnosen kan misstänkas om patienten uppvisar typiska smärtsymtom för 

endometrios. I vissa fall förekommer chokladcystor, vilka oftast är oömma. Ibland går det att 

se cystorna med ultraljud eller palpera dem vid gynekologisk undersökning, men de kan vara 

svårupptäckta (Borgfeldt et al., 2010). Ibland kan vaginalt ultraljud tillsammans med noggrann 

anamnes räcka för att ställa diagnosen. Den enda metoden för att säkert fastställa endometrios 

är dock laparoskopi eller laparotomi, i och med vilka endometrioshärdar direkt kan observeras. 

Denna metod kräver en erfaren kirurg då det kan vara svårt att hitta eventuell 

endometriosvävnad. Metoden är också kostsam och förenad med risker, i och med att 

patienten behöver sövas (Mendonça Carneiro et al., 2013). En studie av Bianek-Bodzak, 

Szurowska, Sawicki och Liro (2013) visar att vaginalt ultraljud och magnetisk 

resonanstomografi (MRT) kan användas för att identifiera och karaktärisera lesioner i 

endometrios. Vidare menar Bianek-Bodzak, Szurowska, Sawicki och Liro att det är lättare att 

diagnostisera framför allt djup endometrios med MRT som annars kan vara svår att upptäcka 

med enbart en fysisk undersökning och laparoskopi. En annan metod att ställa diagnos är 

genom att utföra en biopsi (Hsu, Khachikyan & Stratton, 2010).  

Differentialdiagnoser 

Gynekologiska sjukdomar som orsakar smärta, till exempel äggledarinflammation, 

utomkvedshavandeskap, ovarialtorsion samt olika maligna gynekologiska sjukdomar är 

differentialdiagnoser till endometrios (Borgfeldt et al., 2010). Symtomen för endometrios kan 

också misstas för andra buksjukdomar till exempel inflammatorisk tarmsjukdom, irritable 

bowel syndrom (IBS) eller kronisk bäckeninflammation (Lea, Bancroft & Whorwell, 2004). 

Kronisk bäckensmärta kan påverka den psykiska hälsan och därmed kan endometrios 

misstolkas som depression eller ångest (Roth, Punch & Bachman, 2011; Schindler, 2011). En 

av de vanligast förekommande differentialdiagnoserna är menstruationssmärtor (Denny, 

2009). 
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Behandling  

På grund av den komplexa sjukdomsyttringen finns det för närvarande ingen tillfredsställande 

behandling som fungerar för alla patienter med endometrios (Mendonça Carneiro et al., 2013). 

Endometrios kan behandlas med läkemedel, kirurgi eller en kombination av dessa, beroende 

på hur sjukdomen yttrar sig, samt kvinnans ålder och livssituation (Borgfeldt et al., 2010). 

Farmakologisk behandling 

Mot smärtan används antiinflammatoriska läkemedel, företrädesvis non steroidal anti-

inflammatory drugs (NSAID-preparat), och ibland även tranexamsyra, en fibrinolyshämmande 

substans som minskar blödningarna (Borgfeldt et al., 2010; Fass, 2014). 

Läkemedelsbehandlingen är hormonell, med syntetiskt progesteron eller 

gonadotropinfrisättande hormonagonister (GnRH-agonister), vilket hämmar 

menstruationscykeln på olika sätt. Syntetiskt progesteron förhindrar ägglossning i och med att 

progesteron normalt utsöndras vid graviditet. GnRH-agonister hämmar östrogenproduktionen 

och försätter kvinnan i ett klimatkterieliknande tillstånd (Acién & Velasco, 2013).  

Kirurgisk behandling  

Den kirurgiska behandlingen går ut på att avlägsna endometrioshärdar, främst via laparoskopi. 

Sådan kirurgi är fertilitetsbevarande. För närvarande är de enda metoderna som eventuellt kan 

bota endometrios, och inte bara lindra symtomen, hysterektomi, det vill säga att livmodern 

opereras bort eller bilateral salpingo-ooforektomi, det vill säga operativt avlägsnande av 

äggledare och äggstockar, vilket medför att kvinnan blir steril (Acién & Velasco, 2013). 

Studier (Denny, 2009; Denny & Mann, 2007a) visar dock att hysterektomi inte alltid är en 

botande behandling då endometrioshärdar fortfarande kan finnas kvar på andra ställen i 

kroppen.  

Ickefarmakologisk behandling 

En kompletterande behandling utan biverkningar är massageterapi, som kan minska 

menstruella smärtor orsakade av endometrios. Den exakta omfattningen av massageterapins 

effekter på behandling av endometrios eller dess minskning av smärtan är dock inte helt 

identifierad (Valiani, Ghasemi, Bahadoran & Heshmat, 2010; Wurn, B.F et al., 2004; Wurn, L. 

J et al., 2004). En annan ickefarmakologisk behandling är transkutan elektrisk nervstimulering 

(TENS), som bygger på stimulering med svaga elektriska strömmar. Även värme, koständring 

och vitamintillskott kan lindra smärtan (Denny, 2009).  

Fertilitet 

Av de kvinnor som är ofrivilligt barnlösa beräknas mellan 25 och 50 procent även ha 

endometrios. Ungefär 30–50 procent av alla kvinnor med endometrios är infertila till följd av 

sjukdomen. Orsakerna är inte helt fastställda och det är flera faktorer som spelar in (Dong, 

Liao, Wang & Zhang, 2013). 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk
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Dessa kan bland annat vara deformering av organen i lilla bäckenet, nedsatt funktion av 

äggstockarna, försämrad äggkvalitet, förändring av slidans miljö och förändring av 

livmoderslemhinnans mottaglighet för befruktade ägg. Kvinnor som är infertila på grund av 

endometrios kan behandlas med assisterad befruktning, till exempel in vitro fertilisation (IVF) 

(Dong, Liao, Wang & Zhang, 2013). De hormonella behandlingarna med GnRH-agonister och 

syntetiskt progesteron orsakar sekundär infertilitet i och med att de förhindrar menstruation 

och ägglossning, vilket gör att kvinnan inte kan få barn under tiden behandlingen pågår (Acién 

& Velasco, 2013).  

Att leva med endometrios 

Carnevali (1996) beskriver begreppet dagligt liv som något som påverkas av det funktionella 

hälsotillståndet. För att inte inverka negativt på livskvaliteten bör balans råda mellan 

förhållandet dagligt liv och funktionellt hälsotillstånd. Balans mellan dagligt liv och 

funktionellt hälsotillstånd innebär att hälsotillståndet är tillräckligt gott för att kunna möta det 

dagliga livets krav på ett tillfredställande sätt. Definitionen av begreppet dagligt liv är bred 

och vad som ingår skiljer sig från person till person, beroende på hur dennes liv ser ut. För 

kvinnor med endometrios kan tillvaron vara präglad av osäkerhet och livet kan styras av 

smärta. Detta skapar obalans i förhållandet mellan det dagliga livet och det funktionella 

hälsotillståndet. Sepulcri och do Amaral (2008) påvisar ett negativt samband mellan 

livskvalitet och smärta på grund av endometrios i en studie. Symtomen kan variera från olika 

dagar, vilket påverkar kvinnorna då de inte kan veta om de kommer att klara av inplanerade 

aktiviteter eller om de kommer att ha för ont (Fourquet et al., 2010). De flesta negativa 

konsekvenserna av endometrios är associerade med smärtan, men även känslan av att inte bli 

tagen på allvar av omgivningen kan påverka kvinnan negativt. Problematiken blir dubbel, då 

den dels beror på smärta och dels på att kvinnan upplever att omgivningen inte förstår (Denny, 

2009). Smärtan kan hindra kvinnorna från deras sysselsättning, till exempel arbete eller 

hushållssysslor, och detta kan försämra deras ekonomiska situation (Fourquet et al., 2010; 

Gilmour, Huntington & Wilson, 2008; Jones, Jenkinson & Kennedy, 2004). 

Sexualitet, kärleksrelationer och barn 

En studie av Culley et al.,(2013) visar att mellan 25 och 100 procent av kvinnorna med 

endometrios upplever samlagssmärta i någon form. Det finns kvinnor som begränsar sin 

sexualitet och undviker att ha sex och detta kan påverka deras kärleksrelationer (Fagervold, 

Jenssen, Hummelshoj & Moen, 2009). En del kvinnor står ut med smärtan på grund av att de 

längtar efter barn. Infertilitet till följd av endometrios har visat sig vara en faktor som i vissa 

fall leder till att relationerna tar slut, vilket påverkar kvinnans självkänsla. Partnern kan även 

upplevas som ett stöd i sjukdomen. Att inte kunna genomföra samlag på grund av smärta 

påverkar också kvinnornas självkänsla negativt och flera av dem uttrycker att de känner sig 

otillräckliga på grund av detta. De saknar också att ha ett fungerande sexliv (Denny & Mann, 

2007b). Kvinnorna kan tycka att det är obekvämt att prata med hälso- och sjukvårdspersonal 

om hur samlagssmärtor påverkar deras sexualitet (Denny, 2004). 
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Relationer till omgivningen 

Kvinnor med endometrios kan mötas av misstro och oförståelse av omgivningen, eftersom 

endometrios är en nästintill okänd sjukdom, trots att den är vanlig (Denny, 2009). Förutom 

smärta förekommer det även att kvinnorna upplever att de saknar energi och ork. Kvinnor som 

arbetar på mansdominerade arbetsplatser kan tycka att det är pinsamt att tala om anledningen 

till den höga sjukfrånvaron. Det sociala livet blir lidande eftersom smärtan och tröttheten kan 

hindra kvinnorna från att medverka i olika sociala sammanhang. Oron för att smärtan när som 

helst kan dyka upp medför att kvinnorna kan uppleva att de blir på dåligt humör och därför 

inte har någon lust att umgås med andra (Gilmour et al., 2008).  

Kontakt med hälso- och sjukvård 

Flera internationella studier (Denny, 2009; Hadfield, Mardon, Barlow & Kennedy, 1996; 

Mendonça Carneiro et al., 2013) visar att det kan ta flera år att få diagnos. Huntington och 

Gilmour (2005) menar att detta till stor del beror på okunskap inom hälso- och sjukvården, då 

läkarna kan förväxla symtomen på endometrios med olika differentialdiagnoser. Det kan även 

bero på att kvinnorna själva normaliserar sina symtom och därför väntar med att söka vård. 

Kvinnor berättar att de upplever en känsla av lättnad när de får sin diagnos, bland annat för att 

adekvat behandling då kan inledas (Denny, 2004; 2009).  

Bemötande  

Bemötandet är en handling som gestaltar en attityd och ett förhållningssätt. Det handlar om 

inställningen och intresset för att förstå hur människor upplever sin situation. Bemötandet är 

av stor betydelse i synnerhet om personen som blir bemött befinner sig i en utsatt situation och 

är beroende av den professionella aktörens handling. Blennberger (2013) menar att bemötande 

kan ses som en form av behandling då det ingår i de handlingar som utförs i olika situationer. 

Viktiga aspekter i bemötandet av patienter är enligt Fossum (2013) hur en patient blir 

mottagen, kroppsspråket, hur hälso- och sjukvårdspersonalen hälsar, ögonkontakt samt hur 

personalen står eller sitter i förhållande till patient och anhöriga. En studie av Attree (2001) 

visar att en individuell och patientfokuserad vård relaterad till patientens behov samt ett 

humant bemötande är något av det viktigaste gällande god vård. God kvalitet på vården ger 

patienterna en känsla av att bli genuint omhändertagna vilket ökar förtroende och tillit, menar 

Attree (2001).  

 

När en kvinna söker vård för endometriossymtom kan sjuksköterskan vara en viktig tillgång 

för patienten om sjuksköterskan har tillräckligt med kunskap om sjukdomens komplexa 

problematik och patientens omvårdnadsbehov vid endometrios. Johansson, Oléni och Fridlund 

(2002) menar att sjuksköterskans arbetsuppgifter är att främja hälsa och att hjälpa, stödja, 

utbilda och utveckla patientens egna resurser genom att se till varje enskild person och utifrån 

hennes behov anpassa vården därefter. Vidare menar Johansson et al. (2002) att för att hålla en 

hög kvalitet på vården är det av stor vikt att sjuksköterskorna vet vilka faktorer som påverkar 

patienternas upplevelser av vården. Att vårda patienten med hennes känslor och upplevelser i 

fokus leder till att patienten känner sig omhändertagen utifrån sina behov.  
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I en studie av Cox, Henderson, Andersen, Cagliarini och Ski (2003) berättar kvinnor om hur 

de i möten med primärvården bemöts med nonchalans och misstro när de söker vård för sina 

endometriosbesvär. 

Kommunikation 

Hur kommunikationen fungerar är viktigt för hur bemötandet upplevs. Kommunikation 

definieras som något som går att dela, ett ömsesidigt utbyte eller att göra någon delaktig i 

något. Förutsättningarna för att det ska bli ett bra möte mellan vårdgivare och vårdtagare är ett 

gott språkbruk. Det är viktigt tala så att vårdtagaren förstår och att inte använda medicinska 

uttryck som kan missförstås eller misstolkas (Fossum, 2013). En studie av Thomas et al. 

(1995) visar att god kommunikation och tydlig, adekvat information från sjuksköterskan är av 

stor vikt för patienterna, samt att god kontinuitet och så få vårdkontakter som möjligt ökar 

förtroendet för vården. Vidare framhävs vikten av att ha personcentrerat förhållningssätt där 

individen är i fokus, samt hur viktigt det är att visa ett genuint intresse för patienten. Maskor, 

Krauss, Muhamad och Nik Mahmood (2013) menar att sjuksköterskor bör ha god 

kommunikationsförmåga för att bygga relationer samt för att ge sina patienter en högkvalitativ 

vård. Cox et al. (2003) visade att kvinnor som hade fått diagnos och skulle genomgå 

laparoskopi upplevde att de inte fick tillräckligt med information och kände sig därmed 

tvungna att själva söka information om alternativa behandlingar.  

Problemformulering 

Internationella studier visar att kvinnor med endometrios kan uppleva missnöje med hälso- 

och sjukvården, bland annat på grund av fördröjd diagnos (Denny, 2004, 2009). Att leva flera 

år med kronisk smärta utan tillfredställande behandling kan vara påfrestande både fysiskt och 

psykiskt. Studier visar också att när kvinnorna får sin diagnos har denna en funktion som en 

slags upprättelse och kvinnorna upplever lättnad (Cox et al., 2003; Denny, 2009). Enligt 

Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska har 

sjuksköterskan bland annat ansvar för att värdera och prioritera förändringar i patientens 

tillstånd. Sjuksköterskan har även en central roll när det gäller bemötande av patienter. Detta 

innebär att sjuksköterskan måste ha god kunskap om olika sjukdomstillstånd. Denny och 

Mann (2007a) menar att om hälso- och sjukvårdspersonalen saknar kunskap om den 

medicinska och psykosociala problematiken som är förknippad med endometrios finns risk att 

patienten avfärdas när hon söker vård. Internationella studier (Cox et al., 2003; Denny & 

Mann, 2007a) tar upp bland annat sjukdomens påverkan på kvinnornas livskvalitet, och att det 

saknas kunskap bland vårdgivare. I föreliggande studie är avsikten att belysa den svenska 

hälso- och sjukvårdens förhållanden rörande endometrios genom att intervjua kvinnor i 

Sverige om deras upplevelser.  
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SYFTE 

Syftet var att beskriva hur kvinnor upplever bemötande från hälso- och sjukvårdpersonal i 

samband med vårdbesök före och efter att de erhållit diagnosen endometrios.  

METOD 

Val av metod 

En kvalitativ deskriptiv intervjustudie bedömdes vara lämplig för att svara mot syftet, då 

denna metod innebär att tolka och beskriva sanningen utifrån människors upplevelser av den. 

Den kvalitativa traditionens syn på kunskap och sanning är att även de är kontextberoende, till 

exempel av hur samhället ser ut och av människornas personliga förutsättningar (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012).  

Urval 

Deltagarna i föreliggande studie valdes utifrån sina erfarenheter. Inklusionskriterierna var att 

deltagarna skulle vara diagnostiserade med endometrios, svensktalande och myndiga. Denna 

metod kallas lämplighetsurval och innebär att vid urvalet av deltagare ska syftet beaktas, det 

vill säga de deltagare vars erfarenheter överensstämmer med studien bör tillfrågas (Polit & 

Beck, 2011). Att vara svensktalande valdes som inklusionskriterium eftersom intervjuaren 

enligt Trost (2010) bör tala så att det som sägs är tydligt och begripligt för deltagaren. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att det även underlättar dataanalysen då risken för missförstånd 

minskar. Det enda exklusionskriteriet var om kvinnan var bosatt utanför Stockholmsområdet. 

Detta på grund av den geografiska tillgängligheten, då intervjuerna i denna studie 

genomfördes vid personliga möten. Det kan enligt Kvale och Brinkmann inverka negativt på 

interaktionen mellan deltagaren och den som intervjuar om intervjun genomförs på distans. 

Datainsamling  

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data i denna studie. Intervjuerna var 

upplagda som samtal och som stöd för samtalet har en intervjuguide använts. För att mängden 

data inte ska bli svårhanterlig rekommenderar Kvale och Brinkmann (2009) ramar för 

samtalet. En intervjuguide användes därför, bland annat för att kunna anpassa samtalet till 

studiens område och även tidsram. 

Intervjuguide 

Intervjuguiden (Bilaga A) innehöll fem huvudfrågor med förslag på följdfrågor. Frågorna var 

utformade för att ge deltagaren möjlighet att berätta om det som var viktigt för henne, inom 

syftets ramar. De var även utformade för att inte vara slutna eller ledande. I denna 

intervjuguide har huvudfrågorna skrivits i kronologisk ordning. Huvudfrågorna bör följa en 

logisk ordning, till exempel kronologisk eller avsmalnande från generell till specifik, menar 

Polit och Beck (2011).  
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Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes med en kvinna som rekryterats enligt urvalskriterierna. Enligt 

Polit och Beck (2011) kan en pilotstudie genomföras till exempel för att få ett begrepp om 

huruvida datainsamlingsmetoden och hjälpmedlen är lämpliga. Då pilotintervjun genomfördes 

blev det tydligt att intervjuguiden var logiskt utformad, då det flera gånger föll sig naturligt för 

deltagaren att ta upp ämnen redan innan frågan hade ställts. Efteråt bedömdes att revidering av 

intervjuguiden inte behövde ske inför kommande intervjuer. Pilotintervjun inkluderades därför 

i resultatet. Om pilotintervjun görs med en person som passar in i urvalsgruppen och det som 

framkommer är relevant för syftet menar Trost (2010) att den kan användas i studien. I 

enlighet med Polit och Beck testades även en diktafon vid pilotintervjun.  

Genomförande 

Rekrytering  

För att få kontakt med deltagare skickades ett missiv (Bilaga B) till ordföranden i Stockholm 

för Endometriosföreningen. I missivet efterfrågades hjälp att förmedla kontakt med kvinnor 

som skulle kunna delta i studien. Föreningen lade upp en förfrågan (Bilaga C) på sin 

Facebooksida och sin blogg samt skickade ut elektronisk post (e-post) till medlemmar i 

Stockholm där kvinnor ombads att ta kontakt med författarna om de var intresserade av att 

delta. I missivet och förfrågan framgick studiens syfte och allmän information om studien, 

samt information om frivillighet och konfidentialitet. De kvinnor som var intresserade tog 

sedan kontakt med författarna, både via e-post och telefon. Kvinnorna fick sedan förslag om 

att mötas på Sophiahemmet Högskola, alternativt att de själva föreslog en mötesplats.  

Bortfall 

Totalt svarade 33 kvinnor på förfrågan och åtta intervjuer genomfördes. Elva kvinnor som 

svarade på förfrågan bodde utanför Stockholm. Då detta var ett exklusionskriterium avböjdes 

medverkan från dessa kvinnor. Två av kvinnorna drog tillbaka sin medverkan innan 

intervjuerna startade utan att ange något skäl, och en kvinna fick förhinder att delta, vilket 

medförde att tre andra kvinnor av de som svarat inkluderades.  

Intervjuerna 

Den beräknade tidsåtgången för intervjuerna var 30 minuter. Den faktiska tidsåtgången blev 

mellan 23 och 97 minuter, med en genomsnittstid på 46,5 minuter. Samtliga intervjuer 

utfördes av båda författarna. En av författarna ansvarade för att ställa huvudfrågorna och den 

andra hade en lyssnande roll, men ställde kompletterande följdfrågor. Fyra av intervjuerna 

genomfördes i rum på Sophiahemmet Högskola, tre intervjuer genomfördes av praktiska skäl 

på caféer och en intervju genomfördes i deltagarens bostad. Polit och Beck (2011) menar att 

intervjuer bör genomföras i en ostörd miljö för att om möjligt undvika avbrott. Deltagarna 

tillfrågades om de samtyckte till att intervjun spelades in med diktafon, vilket alla gjorde. Att 

spela in med diktafon gör att den som intervjuar kan koncentrera sig på samtalet i stället för att 

anteckna (Polit & Beck, 2011).  
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Innan intervjun startade inhämtades informerat samtycke genom att deltagaren gavs både 

muntlig och skriftlig information om studien. Därefter gavs möjlighet för deltagaren att 

återigen ta ställning till deltagandet. Ingen deltagare avbröt sin medverkan. Informationen 

omfattade uppgifter om syftet, frivillighet, genomförande, konfidentialitet, vad som händer när 

arbetet är klart samt praktisk information om studien. Enligt Polit och Beck (2011) är det 

viktigt att deltagaren ges information om intervjuns och studiens genomförande så att han eller 

hon kan godkänna detta. 

 

Intervjuerna inleddes med att författarna och deltagaren kort bekantade sig genom att 

presentera sig och småprata kring situationen. Därefter följde en presentation av studien och 

intervjuns upplägg. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att intervjuaren redan 

från början får deltagaren att känna sig bekväm med att berätta om personliga erfarenheter. 

Detta uppnås genom att vara uppmärksam, och visa intresse och respekt för deltagaren. 

Författarna till denna studie har genomgående strävat efter detta vid genomförande av 

intervjuerna.  

 

För att skapa kontext till upplevelsen av bemötande ombads deltagaren att berätta sin historia 

från första kontakten med hälso- och sjukvården angående sina endometriosbesvär. Därefter 

ställdes frågor och följdfrågor vid behov. Hur intervjuerna avslutades berodde på hur den 

utvecklades och vad deltagaren själv tog upp. Vid slutet av varje intervju gavs deltagaren i 

enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) möjlighet att tillägga något om hon önskade.  

Bearbetning av data 

Transkribering 

Intervjuerna delades upp mellan författarna för utskrift, men samma tillvägagångssätt vid 

transkriberingen användes. Vid transkribering av intervjuerna valdes detaljerade, ordagranna 

utskrifter. Betoningar, längre pauser, skratt, gråt et cetera inkluderades i enlighet med Kvale 

och Brinkmann (2009) för att möjliggöra en djupare tolkning av innehållet. Efter varje intervju 

fördes ljudfilen över från diktafonen till en lösenordsskyddad dator. Ljudfilen raderades 

därefter från diktafonen. 

Citat 

Citat i föreliggande studie redigerades om till skriftspråk, men utan att ändra innebörden av 

citatet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan ordagranna utskrifter uppfattas som stötande 

av deltagarna när de läses i efterhand, på grund av skillnaden mellan tal- och skriftspråk.  

Dataanalys  

En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes i föreliggande studie för att 

analysera datan. Induktiv ansats innebär enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att 

analysen är förutsättningslös, det vill säga att tolkningen av datan växer fram under processen 

och slutsatser dras av sådant som framkommer i resultatet.  
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I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) användes intervjuerna i sina helheter som 

analysenhet för att ständigt ha kontexten till upplevelserna tillgänglig, vilket de menar är mest 

lämpligt om omfattningen på analysenheten tillåter. I denna analys eftersöktes i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004) det latenta innehållet i intervjuerna då innehållet bedömdes 

vara föremål för tolkning.  

 

De transkriberade intervjuerna lästes igenom av båda författarna och meningsenheter som 

svarade mot syftet markerades med färgpennor. Därefter jämfördes och diskuterades 

markeringarna. Graneheim och Lundman (2004) menar att en meningsenhet är ord, meningar 

eller hela stycken vars innehåll och sammanhang hör ihop. För att underlätta kategoriseringen 

kondenserades sedan meningsenheterna och tilldelades slutligen en kod. Efter att 

meningsenheterna kodats jämfördes de och sorterades in i kategorier och underkategorier. 

Kondensering innebär endast att förkorta meningsenheten utan att tillskriva någon tolkning. 

Kodningen utgör enligt Graneheim och Lundman ett första steg i tolkningen, så kallad 

abstraktion. Ytterligare led i abstraktionen är att skapa teman.  

 

Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier 

och kategorier. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Jag har ju inte 

haft någon 

diagnos förrän 

för tre år sedan, 

även om jag har 

haft symtom 

länge. ” 

Ingen diagnos 

förrän för tre år 

sedan, men 

symtom länge. 

Haft symtom länge 

men diagnosen har 

dröjt. 

Fördröjd diagnos Kompetens 

”Det är lätt att 

vara klok i 

efterhand, men 

det har på något 

sätt varit så här. ” 

Lätt att vara 

efterklok. 

Anklagar sig själv 

för normalisering 

av symtom. 

Skuldbeläggning 

av sig själv 

Normalisering 

”Jag började inte 

lita på den ena 

eller den andra så 

jag var väldigt 

frågvis och 

ringde hit och 

dit” 

Alla läkare gav 

olika svar och 

ingen kunde 

svara på frågor 

om operationen. 

Olika läkare ledde 

till 

osammanhängande 

vård. 

Uppföljning och 

tillgänglighet 

Kontinuitet 

”Jag sökte hjälp 

på ett annat 

sjukhus och 

träffade en läkare 

som faktiskt 

lyssnade.” 

Bytte sjukhus 

och träffade en 

läkare som 

lyssnade. 

Någon lyssnade 

och förstod. 

Förståelse Empati 
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Efter att kategorierna hade skapats kunde teman urskiljas. Vid urskiljningen av dessa teman 

var det främst kontexterna till det som uttrycks i meningsenheterna som beaktades. 

Kontexterna, det vill säga olika förutsättningar och situationer i intervjuerna, ansågs påverka 

upplevelserna av bemötandet. 

Graneheim och Lundman (2004) anser att ett tema kan beskrivas som det latenta innehållet i 

intervjuerna. Temat är alltså tolkningen av det manifesta, det som sägs uttryckligen, i 

meningsenheterna mot bakgrund av hela analysenheten. 

 

Tabell 2. Exempel på koder, underkategorier, kategorier och teman. 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Haft symtom länge 

men diagnosen har 

dröjt. 

Fördröjd diagnos Kompetens Frustration och 

ovisshet 

Anklagar sig själv för 

normalisering av 

symtom. 

Skuldbeläggning av 

sig själv 

Normalisering Kontroll över sin 

situation 

Olika läkare ledde till 

osammanhängande 

vård. 

Uppföljning och 

tillgänglighet 

Kontinuitet Frustration och 

ovisshet 

Någon lyssnade och 

förstod. 

Förståelse Empati Förtroende för hälso- 

och sjukvård 

 

Trovärdighet  

Vid urvalet till denna studie tillfrågades endast kvinnor som mötte inklusionskriterierna om de 

ville delta. För att uppnå variation i urvalsgruppen skedde urvalet slumpmässigt bland de 

kvinnor som svarat på förfrågan. Antalet deltagare ansågs för denna studies omfattning vara 

tillräckligt högt för att öka sannolikheten för variation. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

är begreppet giltighet, credibility, en viktig aspekt på en studies trovärdighet. Giltighet innebär 

att datan och analysprocessen ska svara mot det som avsågs att studeras, det vill säga att 

resultatet svarar mot syftet. I föreliggande studie har även citat använts i presentationen av 

resultatet för att öka giltigheten i enlighet med Graneheim och Lundman. 

 

Analysprocessen genomfördes gemensamt av båda författarna, vilket främjade diskussion 

kring olika tolkningar. Graneheim och Lundman (2004) menar att en dialog mellan författarna 

om huruvida intervjuernas innehåll tolkas konsekvent allteftersom analysprocessen pågår kan 

öka tillförlitligheten. Tillförlitlighet, dependability, handlar om att minska risken för att data 

ska tolkas på olika sätt och samtidigt ta hänsyn till att olika tolkningar växer fram under 

processen. 

 

Konsekvens i genomförandet av intervjuerna eftersträvades för att möjliggöra bedömning av 

överförbarhet. Diktafon och samma intervjuguide användes till alla intervjuer och en 

pilotintervju genomfördes som första intervju, bland annat för att testa intervjuguiden. 

Överförbarhet, transferability, innebär huruvida resultatet är överförbart på andra grupper eller 
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situationer (Polit & Beck, 2011). Det är en tredje komponent i trovärdigheten enligt 

Graneheim och Lundman (2004) och bedöms inte av författaren till en studie utan av läsaren.  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Informerat samtycke  

Informerat samtycke inhämtades av deltagarna innan intervjun startade. I enlighet med 

Kjellström (2012) innefattade informationen fördelar med studien, det vill säga att möjlighet 

ges att framföra upplevelser av möten med hälso- och sjukvården och bidra till det 

vetenskapliga underlaget för omvårdnadsarbetet. Även nackdelar, till exempel att det kan vara 

tidskrävande att bli intervjuad, presenterades. Kvinnorna informerades i enlighet med 

Helgesson (2006) om att deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan i studien utan att ange orsak. Detta görs för att tillvarata deltagarnas intressen och 

att skydda dem från eventuella negativa följder av studien. Tonvikten ligger på att värna om 

autonomi och integritet. Informerat samtycke innebär att deltagarna får information och har 

tillräcklig förståelse av vad studien handlar om (Helgesson, 2006).  

Konfidentialitet  

All data i denna studie har hanterades som konfidentiellt. Personuppgifter och annan data som 

skulle kunna användas för att identifiera en person har förvarats på lösenordsskyddade enheter 

samt raderats efter att de inte längre behövts. Alla uppgifter som framkom under intervjuerna 

avidentifierades i det färdiga arbetet. Kjellström (2012) menar att det finns två aspekter på att 

skydda identiteten. Den ena är att förvara all data skyddat och den andra är att resultatet i det 

färdiga arbetet presenteras på ett sätt som gör att det inte går att härleda till en enskild person. 

Konfidentialitet är en viktig princip när en studie genomförs och innebär att deltagarnas 

integritet och förtroende respekteras genom att deras identitet skyddas mot att obehöriga får 

reda på den (Vetenskapsrådet, 2011).  

Oredlighet 

I detta arbete eftersträvades sanningsenlighet så långt som möjligt för att undvika att någon 

deltagares svar har blivit förvrängt, till exempel genom att tolkningar diskuterades 

kontinuerligt och egna värderingar bortsågs från. Kjellström (2012) diskuterar begreppet 

oredlighet vilket i forskningsetiska sammanhang betyder att arbetet avsiktligt förvrängs eller 

manipuleras. Detta är varken etiskt eller vetenskapligt och har beaktats i denna studie när 

resultaten har analyserats och tolkats.  

RESULTAT 
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I resultatet benämns deltagarna i studien som kvinnorna. Citat skrivs med indrag och kursiv 

stil. 

 

Resultatet presenteras under fyra teman: frustration och ovisshet; kontroll över sin situation; 

bekräftelse och förtroende för hälso- och sjukvård (Tabell 3). Dessa teman motsvarar 

tolkningen av kvinnornas upplevelser. Flera teman rymmer både positiva och negativa 

upplevelser. Bemötandet beskrevs av alla deltagare i olika kontexter som motsvaras av 

kategorierna kompetens, normalisering, kontinuitet och empati.  

Dessa kontexter tolkades som viktigare för kvinnan än själva bemötandet i sig. Kvinnans 

upplevelser av bemötandet verkar således vara till viss del beroende av situation och 

omständigheter. Kontexterna fungerade som positiva eller negativa katalysatorer för 

upplevelsen av bemötandet. Exempelvis om kvinnan upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen var kompetent upplevdes bemötandet som mycket bra, eller om 

kontinuiteten i vårdkedjan inte fungerade kunde bemötandet upplevas som dåligt. 

 

Tabell 3. Resultatöversikt: Tabell över teman, kategorier och underkategorier. En kategori kan 

passa in under flera teman. 

Tema Frustration och ovisshet 

Kategori Kompetens Normalisering Kontinuitet 

Underkategori Fördröjd diagnos Att inte bli tagen på 

allvar 

Uppföljning och 

tillgänglighet 

Tema Kontroll över sin situation 

Kategori Kompetens Normalisering Kontinuitet 

Underkategori Diagnosbeskedet Skuldbeläggning av 

sig själv 

Helhetssyn 

Tema Bekräftelse 

Kategori Kompetens   

Underkategori Att bli tagen på allvar   

Tema Förtroende för hälso- och sjukvård 

Kategori Kompetens Kontinuitet Empati 

Underkategori Information, kunskap 

om sjukdomen 

Tidsbrist Okänslighet 

 

Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen bestod av åtta kvinnor i åldrarna 27 till 50, som var diagnostiserade med 

endometrios. Variation i bakgrund, utbildningsnivå, familjesituation och sysselsättning fanns 

bland kvinnorna. 

Frustration och ovisshet 

Fördröjd diagnos 

Kvinnorna upplevde väntan på diagnos som lång. Samtliga har sökt vård upprepade gånger för 

sina besvär utan att vårdpersonalen har känt igen symtomen. Symtomen har funnits sedan 
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tonåren, men tiden för att få diagnos varierade mellan ett och arton år. Genomgående beskrevs 

bristande kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonal som något som har påverkat 

upplevelsen av bemötandet före diagnos negativt genom att frustration över att inte få hjälp 

byggdes upp hos kvinnorna.  

 

Jag beställde ut min journal efter att jag fick diagnosen och då har de skrivit att de 

inte tror att det är endometrios, men de har inte nämnt det för mig överhuvud taget. 

Det var ju i alla fall åtta år innan jag fick diagnosen. Och jag kan känna så här … Ja, 

jag var arg, jag skulle vilja ställa någon till svars.  

 

Det framkom att oro för cancer har bidragit till att göra väntan på diagnos mer psykiskt 

påfrestande. Det beskrevs att ovissheten huruvida kroppens signaler berodde på en dödlig 

sjukdom eller något annat har upplevts som plågsam. En kvinna berättade att en stor lättnad 

därför infann sig när hon fick beskedet om att det istället var endometrios. 

 

Hela tiden var jag förberedd på att det skulle vara cancer. När jag fick svaret att det 

inte var det ville jag kyssa läkaren. 

Att inte bli tagen på allvar 

Kraftig menstruationssmärta har hos samtliga kvinnor ansetts som normalt av dem själva. 

Även omgivningen, till exempel kvinnornas mödrar, har ansett smärtan som normal, särskilt 

om modern själv har haft liknande besvär. De som sökte vård i tonåren hos skolsköterskan har 

alla fått höra att deras problem är normala. Detta har lett till att även kvinnorna själva 

normaliserade sina smärtor, trots att de mådde dåligt både fysiskt och psykiskt.  

Jag pratade med skolsköterskan men det var ju inte mycket att hämta där, för ’så har 

ju alla, så ska det vara’. 

 

När undersökningar och utredningar som gjordes innan diagnosen ställdes inte visade på något 

fel hos kvinnorna skickades en del av dem hem utan behandling. Några sändes hem med en 

behandling fast utan att veta mot vad. Ovissheten var psykiskt påfrestande och de fick strida 

för att få hjälp. Kvinnorna beskrev att de skickades mellan olika vårdenheter och att ingen 

ville ta ansvar för att lösa problemet.  

 

Jag blev bollad fram och tillbaka, husläkaren sa gå till gynekologen, gynekologen sa 

gå till husläkaren …   

 

Känslan av att inte bli tagen på allvar påverkade upplevelsen av bemötandet negativt. Det 

förekom att läkaren menade att smärtan orsakad av endometrios enbart berodde på psykiska 

besvär så som ångest eller depression, det vill säga att smärtan var psykosomatisk.  

 

Husläkaren bara gav mig mer och mer psykofarmaka. Du kan inte gnälla för varje 

liten åkomma, sa han och skickade mig till psykiatrin. 
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Trots att en diagnos var ställd kunde kvinnorna uppleva att de blev avfärdade på akuten när de 

sökte vård för sina smärtor. Det framkom att de inte kände sig prioriterade och upplevde att de 

blev ifrågasatta om de verkligen behövde hjälp. Att kvinnorna enbart beskrev sin smärta var 

inte tillräckligt för att hälso- och sjukvårdspersonalen skulle reagera, utan det krävdes synliga 

eller mätbara tecken på sjukdom för att få vård.  

 

När man söker för smärta är det lite ’okej … igen?’, men sedan när man har en CRP 

på 60 och en temp på 39 då blir det en annan bulle. 

 

Det fanns även en föreställning om att hälso- och sjukvårdspersonalen på akuten kunde tro att 

kvinnorna bara låtsades ha ont för att få morfin. Detta var något kvinnorna hade hört av andra 

men inte upplevt själva, vilket medförde att de valde att stanna hemma och försökte hantera 

smärtan bäst de kunde själva. 

 

Det är bättre att ta en extra tablett och rida ut det hemma istället för att åka till akuten 

och inte få någon hjälp.  

Uppföljning och tillgänglighet 

Det upplevdes att det var svårt att få en sammanhängande struktur i vården med en ansvarig 

läkare efter diagnos. Omvägar och egna kontakter fick utnyttjas för att hitta en bra vårdenhet 

med en läkare som kvinnan kände sig trygg med. Det samlade intrycket från intervjuerna var 

att det var kvinnorna själva som hade tagit ansvar för att få struktur i sin vård. Innan kvinnorna 

hittade en ansvarig läkare som de kände sig nöjda med fanns stora brister i uppföljningen och 

kontakten från hälso- och sjukvården, vilket skapade frustration. Det förekom att läkaren som 

ställde diagnosen inte följde upp detta över huvud taget, utan kvinnan fick själv söka vidare 

för att kunna få behandling. 

     

Kvinnorna upplevde även att det kunde vara svårt att få tag på hälso- och sjukvårdspersonal  

som kunde svara på frågor om till exempel deras behandling eller om nya symtom som 

uppkommit. Både tillgänglighet och återkoppling upplevdes som otillräcklig. Att veta vem 

som skulle kontaktas kunde till exempel vara svårt. Det hände även att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte ringde tillbaka trots att de hade sagt att de skulle göra det. 

Kontroll över sin situation 

Diagnosbeskedet 

Taktlöst delgiven information i samband med diagnosbeskedet förekom både i form av 

telefonsamtal, via brev och vid personliga möten. Detta skapade oro och osäkerhet över vad 

sjukdomen skulle innebära och hur den påverkade kvinnorna, till exempel deras förmåga att få 

barn. Det beskrevs att när hälso- och sjukvårdspersonalen inte tog sig tid och förklarade vad 

diagnosen innebar upplevdes rädsla och förtvivlan. Det förekom även informativa och 

empatiska diagnosbesked där läkaren berättade om sjukdomen och förklarade vad den innebar.  
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Hon tog sig faktiskt tid och satt med mig en timme dagen efter operationen och jag var 

lycklig över att ha fått en diagnos.  

 

Gemensamt för alla diagnosbesked var dock att fokus låg på det medicinska och den psykiska 

delen försummades, det vill säga hur kvinnorna mådde mentalt efter att ha fått beskedet att de 

hade en kronisk sjukdom. Önskan fanns om att det skulle delges mer information om hur det 

är att leva med sjukdomen och att psykologiskt stöd skulle erbjudas i syfte att öka upplevelsen 

av att ha kontroll över sin situation. En av kvinnorna gjorde en jämförelse mellan detta och 

med hur människor med diabetes får sitt diagnosbesked, det vill säga tillsammans med en 

utbildning i en positiv anda i hur livet påverkas av sjukdomen.  

 

Skuldbeläggning av sig själv 

Samtliga kvinnor uttryckte på något sätt att de delvis gav sig själva skulden till att diagnosen 

dröjt. Att kvinnorna genomgick undersökningar och även fick höra att deras besvär var 

normala bidrog till att de själva inte tog smärtan på allvar. Efter att de erhållit diagnosen 

uppkom en känsla av ångerfullhet, att de borde ha tagit tag i problemet tidigare och lyssnat på 

sig själva. Kvinnorna menade att kontrollen låg i hälso- och sjukvårdspersonalens händer och 

att de litade på dem. 

 

Jag har typiskt duktig flicka-syndrom, och om jag inte hade varit en så duktig patient 

också hade jag dragit i bromsen för länge sedan. Men man litar på vården ... 

 

Kvinnorna uttryckte att de själva borde ha haft mer kunskap om sjukdomen för att ha kunnat 

föreslå detta för hälso- och sjukvårdspersonalen när de sökte hjälp, och på så sätt kunnat få rätt 

behandling. Denna skuldbeläggning kan ses som en konsekvens av att hälso- och sjukvården 

misslyckats med att fånga upp dessa kvinnor. Kvinnorna menade även att sjukdomen borde 

vara mer känd bland allmänheten i och med att den är så pass vanlig, då detta skulle kunna 

innebära att fler skulle få diagnos i ett tidigt skede av sjukdomen. 

 

Jag visste inte att sjukdomen existerade, jag fick faktiskt tipset av en läkare att det 

skulle kunna vara endometrios. 

Helhetssyn 

Det framkom att kvinnorna önskade att deras vård efter diagnosen hade präglats mer av en 

helhetssyn. Det uttrycktes ett behov av en sammanhängande vårdkedja för att möta alla 

aspekter av sjukdomen, eftersom sjukdomen påverkar mer än bara kroppen. Smärta hindrade 

kvinnorna från att leva det liv de ville fullt ut, till exempel att de inte kunde arbeta som de 

önskade eller delta i sociala aktiviteter. Behandling med hormoner påverkade humöret negativt 

och barnlängtan uttrycktes. Kvinnorna upplevde att denna helhetssyn fanns i teorin hos hälso- 

och sjukvården men fungerade inte i praktiken. Brist på stöd och hjälp resulterade i en känsla 

av att inte kunna hantera sin vardag då det var sjukdomen som styrde deras liv.  
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Det lät jättebra med endometriosteamet, samla all kompetens på samma plats. Men det 

var ju inte så att någon erbjöd en grejer, jag fick tjata mig till en träff med psykologen.  

Bekräftelse 

Att bli tagen på allvar 

Före diagnos utfördes utredningar, men för misstankar om andra sjukdomar. Kvinnorna 

upplevde därmed att hälso- och sjukvårdspersonalen försökte ta reda på vad problemen 

berodde på. Till en viss del bidrog detta till en känsla av att bli tagen på allvar, vilket 

upplevdes som positivt.  

 

Alla har varit jätteschysta i själva bemötandet och lyssnat på mig och tyckt synd om 

mig och mina konstiga mensproblem, men ingen har förstått att det var endometrios. 

 

Att läkaren lyssnade till kvinnans historia och inte bara förlitade sig på undersökningar som 

inte visar något ledde till kvinnan kunde få en diagnos. Att få en diagnos upplevdes som en 

bekräftelse på att det inte var normalt att ha så ont och att kvinnan inte hade inbillat sig att hon 

var sjuk. Diagnosen resulterade även i att det blev lättare att få hjälp av hälso- och sjukvården.  

 

’Vi ser ingenting, men eftersom du har gått med värk så länge och med din historia 

tror vi ändå att det kan handla om endometrios.’  

Förtroende för hälso- och sjukvård 

Information 

Samtliga kvinnor uppgav att de själva hade behövt söka information om sin sjukdom efter att 

de erhållit sin diagnos i och med att det hälso- och sjukvårdspersonalen hade berättat för dem 

inte var tillräckligt. Till exempel kunde information delges i nära anslutning till operation, 

vilket innebar att en del glömdes bort eller inte uppfattades av kvinnan vilket försämrade 

upplevelsen av bemötandet. Endast en kvinna upplevde att hon fick tydlig information, men i 

och med att hon fick den direkt efter diagnosbeskedet uppfattades inte innebörden då hon 

uppgav att hon var i ett chocktillstånd.  

 

Det var svårt att få reda på vilka olika behandlingar som fanns om kvinnan inte själv visste 

vad hon ville ha. Kvinnorna menade att de hittade riklig och bra information genom sökningar 

på internet samt via Endometriosföreningen, ibland hittade de mer och bättre information där 

än vad läkaren gav. Föreningen upplevdes även som ett stöd där kvinnorna kunde prata med 

andra som var i samma situation. 

     

Föreningen är den stora räddningen när man undrar något. Det är där jag får svar, 

inte när jag ringer doktorn. 

 

Brister i överrapporteringen och kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal 

drabbade kvinnorna i form av att ingen eller ofullständig information gavs. Även oenighet 
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mellan läkare huruvida det verkligen var endometrios eller inte resulterade i vag och 

motsägelsefull information. 

 

Han var snäll och så, men det blev mer ’jaha, har du inte fått någon information om 

endometrios av henne? Då tar vi det lite snabbt.’ 

Det är inte säkert att det är endometrios, det verkar mer som sammanväxningar, sa 

han. Man får olika besked hela tiden. 

 

 

Kunskap om sjukdomen 

Alla kvinnorna hade genomgått en gynekologisk utredning, där ultraljudsundersökning ingick, 

före diagnos. Då endometrios sällan syns på ultraljud har denna undersökning i samtliga fall 

resulterat i att läkaren talat om för kvinnan att ingenting är fel. Kvinnorna upplevde att 

bristfällig kunskap hos läkaren om hur endometrios ytttrar sig och hur det diagnostiseras ledde 

till att de inte fått någon behandling och att sjukdomen förvärrades. Kvinnorna uttryckte att de 

önskade att hälso- och sjukvårdspersonalen skulle ha förstått att något var fel trots att 

undersökningarna inte visade någonting.  

  

En av kvinnorna sökte för sina besvär och nämnde för gynekologen att hon hade endometrios i 

släkten, men i och med att kvinnan även hade psykiska besvär så som ångest och panikångest 

hänvisades hon vidare. Därmed saknades kopplingen till hereditet för sjukdomen och att 

smärta kan framkalla ångest. 

Att hälso- och sjukvårdspersonal ansåg att en graviditet skulle förbättra symtomen kom på tal i 

samtliga intervjuer. Det framkom även att läkare har givit förslag på att kvinnan ska bli gravid 

för att bota eller lindra sjukdomen.  

 

Bara man blir gravid så löser det sig, eller om man opererar bort allt … Sådana 

fördomar är fortfarande jätteaktuella. 

 

Kvinnorna var eniga om att det fanns brister i kunskapen om sjukdomen genomgående inom 

hälso- och sjukvården, även inom specialistvården dit de kom efter att de hade fått sin diagnos. 

Detta upplevdes ha haft en negativ inverkan på förtroendet för hälso- och sjukvården. 

 

Det gäller ju verkligen att hitta någon som kan något om endometrios, annars är det 

lönlöst att gå till läkaren. 

 

Kunskap hos läkaren om att endometrios kan sänka fertiliteten var en positiv aspekt av 

bemötandet. Samtliga kvinnor som hade svårt att bli gravida och hade barnlängtan fick efter 

diagnos snabb hjälp med remiss till fertilitetsklinik. Vikten av att fånga upp unga kvinnor 

redan tidigt i tonåren poängterades. Detta för att kunna behandla smärtan tidigt och att hjälpa 

dem att bearbeta det faktum att endometrios är en kronisk sjukdom. Kvinnorna menade även 
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att tidig diagnos och behandling ökar möjligheterna att kunna bevara fertiliteten om kvinnan 

vill ha barn i framtiden.  

Tidsbrist 

Kvinnorna uppgav att stressad hälso- och sjukvårdspersonal samt kort besökstid hade en 

negativ inverkan på upplevelsen av bemötandet, framför allt innan de erhållit sin diagnos. De 

menade att vårdbesöket var viktigt för dem och att de ville ha den tid de hade rätt till.  

 

När jag kom honom [läkaren] började han med att förklara ’jag har bara fem minuter 

för det är akuttid’. Han tittade hela tiden på klockan och sa ’jag har inte tid, nästa 

patient väntar’. Han var väldigt otrevlig. Jag tyckte att hans förklaring tog upp det 

mesta av den tiden jag var där. 

Okänslighet 

Det förekom att hälso- och sjukvårdspersonal uttryckte sig på ett okänsligt sätt när kvinnorna 

sökte vård, både före och efter diagnos. En av kvinnorna beskrev sin upplevelse av detta under 

ett akutbesök så här: 

 

Kom in till akuten och fick ligga på en brits för att jag var så dålig och i det läget 

kommer en läkare och säger ’ja men det bästa du kan göra är att bli med barn’ …  

Förståelse 

Genom att kvinnan kom till rätt plats med personal som har rätt kompetens visades hon en 

större förståelse för sina besvär, i och med att personalen då visste vad det handlade om. Att 

hälso- och sjukvårdspersonalen fanns där och ville hjälpa kvinnan förstärkte känslan av 

förtroende. En önskan uttrycktes om att hälso- och sjukvårdspersonalen skulle visa mer empati 

genom att bara fråga hur kvinnorna mådde generellt, hur deras liv påverkades av en kronisk 

sjukdom, inte bara prata om den medicinska statusen. Det upplevdes även ett behov av att 

hälso- och sjukvårdspersonalen skulle informera om att sjukdomen är vanlig och att det inte är 

kvinnans fel att hon drabbats av den. 

 

Det är en svårbehandlad sjukdom, men läkaren jag har nu har följt mig i flera år och 

har kämpat för att hitta en lösning. 

 

Det kan ju vara vettigt att ta reda på hur folk mår i största allmänhet, alltså hur det är 

att ha en kronisk sjukdom och veta att man aldrig kommer att bli frisk. 

 

Kvinnorna upplevde att när de väl hittade en läkare som lyssnade kände de sig respekterade 

och förstådda. Att inte bli ifrågasatt och att läkaren respekterade kvinnornas önskemål 

angående behandling upplevdes som mycket positivt.  

DISKUSSION 
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Resultatdiskussion 

Huvudfynden i denna studie var att kvinnorna upplevde att deras smärtor ansågs vara normala 

under flera år innan de fick en diagnos ställd vilket även beskrivs i studien av Denny och 

Mann (2007a). Det framkom att bristande kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonalen 

genomgående påverkade upplevelsen av bemötandet negativt, både före och efter ställd 

diagnos. Kvinnorna fick kämpa för att få struktur och kontinuitet i sin behandling och 

omvårdnad. Empati och förståelse var något som kvinnorna uttryckte saknades, men som 

upplevdes som mycket positivt då det väl visades. Normalisering, kompetens, kontinuitet och 

empati är faktorer hos hälso- och sjukvårdspersonalen som kvinnorna själva inte kan påverka. 

Författarna anser att även personliga förutsättningar och egenskaper hos kvinnorna påverkar 

upplevelsen av bemötandet. Culley et al. (2013) diskuterar faktorer hos kvinnor med 

endometrios som kan påverka till exempel tiden för att få diagnos, så som skamkänslor och 

normalisering. 

En låg nivå av kompetens bland hälso- och sjukvårdspersonalen har tolkats som den största 

bidragande faktorn till att bemötandet upplevdes negativt. En av konsekvenserna till detta har 

varit fördröjd diagnos. För att öka möjligheterna till en god vård anser författarna till 

föreliggande studie att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal är medvetna om sina 

begränsningar gällande kunskap och kompetens. Petta, Matos, Bahamonds & Faúndes (2007) 

menar att det finns ett behov av kompetensutveckling bland vårdpersonal för att kunna ställa 

en tidig diagnos. Deras studie baseras på hur gynekologer hanterar kvinnors symtom orsakade 

endometrios och belyser vikten av god kompetens bland gynekologer, vilket kan leda till en 

tidigare upptäckt av endometrios och därmed en bättre kontroll över smärtan samtidigt som 

det förenklar hanteringen av sjukdomen. Kvinnorna i föreliggande studie upplevde det som en 

bekräftelse och lättnad att få diagnos. En del av denna lättnad var på grund av vetskapen att 

symtomen inte var orsakade av cancer. Detta visas även av Pugsley och Ballard (2007) som 

menar att en diagnos kan upplevas som positiv i och med den utesluter cancer. Författarna till 

föreliggande studie anser att rädslan för cancer i vissa fall kan vara värre för kvinnan än de 

oförklarliga symtomen.  

 

Känslan av att inte bli tagen på allvar uttrycktes genomgående i intervjuerna där fokus låg på 

att smärtan var psykosomatisk eller avfärdades som normal menstruationssmärta. 

Normaliseringen av smärtan resulterade i att kvinnorna upplevde en ovisshet. Att dysmenorré, 

det vill säga svår menstruationssmärta, anses som normalt beskrivs i en studie av Petta et al. 

(2007) där gynekologer inte anser att dysmenorré är ett symptom på endometrios hos kvinnor i 

ung ålder vilket medför att de anser att de inte kan handla om endometrios. Vidare påpekar 

Petta et al. (2007) vikten av att sprida medvetenhet om att unga kvinnor också påverkas av 

sjukdomen vilket kan ändra denna inställning. 

 

Samtliga kvinnor fick höra att deras smärtor var normala. Efter diagnos uttrycktes ånger och 

ilska bland kvinnorna bland annat för att de anklagar sig själva för att de inte kände till 

sjukdomen. Denna skuldbeläggning av sig själv är inte direkt associerad med hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande, men anses av författarna som viktig då den har tagits upp av 

samtliga kvinnor när de ombads att beskriva bemötandet. Om symtomen inte hade 

normaliserats av hälso- och sjukvården hade kanske kvinnorna aldrig känt att de själva borde 

ha vetat om sjukdomen. Författarna anser att det är sjukvårdens ansvar att känna till 
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sjukdomen och även se till att allmänheten har kunskap så att smärtorna tas på allvar. Enligt 

Patientsäkerhetslagens (SFS, 2010:659) 1§ 6 kap. är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig 

att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

Efter diagnos kunde kvinnorna uppleva att de inte blev tagna på allvar när de sökte vård akut 

för svår smärta. Att bli ifrågasatt trots diagnos tolkar författarna som frustrerande för 

kvinnorna. Författarna upplever även att det hänger ihop med bristande kompetens hos hälso- 

och sjukvårdspersonal på akuten. Hälso- och sjukvårdspersonalen borde känna till att det 

främsta symtomet för endometrios är smärta och därför bör kvinnorna behandlas som 

smärtpatienter. Denny och Mann (2007a) belyser även i sin studie att bristande kunskap kring 

hur endometrios yttrar sig kan leda till att kvinnorna inte får rätt behandling.  

 

 

I föreliggande studie framkom att det var svårt att få en god kontinuitet i vården. Orsaken till 

detta menar kvinnorna är brister i uppföljning samt otillgängligheten, något som ledde till 

frustration. Författarnas samlade intryck från intervjuerna var att ansvaret för behandlingen låg 

hos kvinnan själv, vilket också påvisas i en studie av Cox et al. (2003) där kvinnor med 

endometrios beskriver att de själva var tvungna att hitta information. Detta anser författarna 

till denna studie skulle kunna påverka vårdkvaliteten negativt för de patienter som av någon 

anledning inte har möjlighet att ta detta ansvar. Hälso- och sjukvården borde ta det ansvaret 

och se till att de kvinnor som söker vård faktiskt får rätt hjälp och behandling. Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagens (SFS, 1982:763) 2 § ska hälso- och sjukvården vara lättillgänglig och 

tillgodose patientens behov av kontinuitet.  

 

Samtliga kvinnor upplevde att det vid diagnosbeskedet fokuserades mest på det medicinska 

medan det psykiska hamnade i skymundan. Otillräcklig kompetens i hur patienter bör delges 

besked om diagnos med en kronisk sjukdom kunde göra att bemötandet upplevdes negativt. 

Författarna anser att det kan upplevas chockartat att bli diagnostiserad med en kronisk 

sjukdom. Därav borde hälso- och sjukvårdspersonalen ha bättre kompetens för att kunna 

erbjuda kvinnor med endometrios utbildning om hur det är att leva med sjukdomen. Det 

framkom även i resultatet att hälso- och sjukvården saknade ett sätt att tillämpa en helhetssyn 

på hur sjukdomen påverkade kvinnornas liv. Att inte få något psykologiskt stöd i samband 

med sjukdomen kan bidra till att symtomen upplevs som svårare att hantera vilket kan leda till 

depression och ångest. Asmundson och Katz (2009) menar att patienter som har både kronisk 

smärta och psykiska besvär lättare kan hantera smärtan med hjälp av psykoterapi. Författarna 

till denna studie anser därför att det borde finnas fler fungerande endometriosteam eller 

endometriosmottagningar där olika professioner som kan möta kvinnornas behov ingår. 

 

Det framkom i intervjuerna att informationen kvinnorna fick kunde vara bristfällig och att den 

gavs vid olämpliga tillfällen. Patak et al. (2009) menar att kommunikation är viktigt i 

omvårdnaden och för att den ska vara effektiv måste informationen vara aktuell, fullständig 

och förstås av patienten. Författarna till föreliggande studie anser att hälso- och 

sjukvårdspersonalens informationshantering är en väsentlig del i att hur bemötandet upplevs, 

att känna sig välinformerad om sin situation resulterar i ett ökat förtroende för den som vårdar 

en. Något författarna noterade var att även om viss vårdpersonal, till exempel specialistläkare, 

besatt kunskap om sjukdomen lyckades de inte förmedla den till kvinnorna. Kvinnorna 
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upplevde att via Endometriosföreningen kunde de få stöd och information. Detta beskrivs även 

av Cox et al. (2003) där australiensiska kvinnor berättar att de gick med i en förening för 

kvinnor med endometrios för att de kände ett behov av stöd och rådgivning.  

 

En positiv upplevelse bland kvinnorna av bemötandet före ställd diagnos var att blir tagen på 

allvar, oavsett om vårdtillfället resulterade i en diagnos eller adekvat behandling. Att hälso- 

och sjukvårdspersonalen hade kompetens att avgöra att något var fel trots att undersökningar 

inte visade något gjorde att kvinnorna fick bekräftelse på att de inte inbillade sig. Pugsley och 

Ballard (2007) poängterar att det är viktigt att bekräfta kvinnans besvär, bland annat genom att 

ge en trolig förklaring till kvinnans symtom när hon söker vård. Författarna anser att något 

som kan förbättra upplevelsen av bemötandet är att hälso- och sjukvårdspersonalen söker efter 

kunskap om de är osäkra på något. 

 

Samtliga kvinnor har uttryckt att de efter diagnos blivit medvetna om att endometrios sällan 

upptäcks genom en ultraljusundersökning. Att det är svårt att ställa diagnosen med hjälp av 

ultraljud bekräftas av Pugsley och Ballard (2007). Savelli (2009) däremot anser att vaginalt 

ultraljud är det bästa sättet att diagnostisera endometrios men att det är kraftigt 

operatörsberoende vilket är både en begränsning och en styrka av denna teknik. I föreliggande 

studie uttryckte kvinnorna ett behov av ökad kompetensutveckling hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen om hur sjukdomen yttrar sig och dess symtom. Savelli belyser vikten av 

att ”tänka endometrios” och att bra utbildning, goda färdigheter, kompetens och passion hos 

vårdpersonal är förutsättningar i bedömningen och diagnostiseringen av patienter med 

misstänkt endometrios.  

 

Det framkom att kvinnorna upplevde hälso- och sjukvårdspersonalen som stressad. Författarna 

menar att tidsbrist är ett faktum inom hälso- och sjukvården och detta är något hälso- och 

sjukvårdspersonal ständigt upplever vilket kan resultera i att patienterna upplever bemötandet 

som sämre. Vidare tolkar författarna att tidspress kan ha varit en bidragande orsak till att det 

förekom brister i kommunikationen och kontinuiteten något som stöds av Moghaddasi, 

Mehralian, Aslani, Masoodi och Amiri (2013) som menar att stress sannolikt har en negativ 

påverkan på vårdpersonals arbetsförmåga och vårdkvaliteten. 

 

De kvinnor som hade barnlängtan och ville bli gravida menade att kunskap kring sambandet 

mellan nedsatt fertilitet och endometrios fanns hos hälso- och sjukvårdspersonalen, detta 

påverkade förtoendet positivt. Att sambandet mellan infertilitet och endometrios ofta 

uppmärksammas stöds av Pugsley och Ballard (2007) som menar att de kvinnor med 

infertilitet som hade symtom i regel fick en snabbare diagnos än kvinnorna som hade smärta 

som främsta symtom. Ingen av kvinnorna i föreliggande studie har fått diagnos genom 

fertilitetsutredning, men sambandet uppmärksammades. 

 

Författarna tolkar det som att ett minskat förtroende för vården kan bero på ett okänsligt 

bemötande och avsaknad av empati från vårdpersonalen. Mot de kvinnor som har barnlängtan 

kan ett okänsligt sätt hos hälso- och sjukvårdspersonal slå extra hårt, i och med att 

endometrios kan vara förknippat med svårigheter att bli gravid. Holm (2001) belyser vikten av 

empati hos hälso- och sjukvårdspersonal då det är en väsentlig del i att skapa en god relation 

mellan patient och vårdgivare. Att visa empati menar Holm medför en förståelse av en annan 
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persons känslor och tankar. Kvinnorna upplevde en positiv känsla när de kom till en vårdenhet 

där hälso- och sjukvårdspersonalen visade förståelse för kvinnans problem och inte ifrågasatte 

utan lyssnade. Författarna anser att en ökad förståelse om hur det är att leva med en kronisk 

sjukdom är av stor vikt i bemötandet av dessa kvinnor.  

Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjustudie valdes eftersom denna studie avsåg att beskriva en specifik 

urvalsgrupps upplevelser av ett fenomen. Kunskapen som framkommer i kvalitativa intervjuer 

är inte objektiv, utan intervjuaren gör en subjektiv analys av deltagarens berättelse (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

En litteraturstudie hade inte gett samma möjlighet till tolkning av kvinnornas upplevelser i och 

med att författarna till denna studie har tolkat det latenta i datan, delvis med hjälp av 

ickeverbala uttryck under intervjuerna, så som skratt, gråt och kroppsspråk. I förarbetet 

gjordes litteratursökningar och då upptäcktes att det inte fanns svenska studier som hade 

kunnat svara mot syftet. En litteraturstudie hade därför inte heller varit lika relevant utifrån 

svenska förhållanden. 

 

Anledningen till urvalskriteriet att kvinnorna skulle vara myndiga var för att denna studie 

ansågs vara bättre lämpad för vuxna kvinnor än för omyndiga tonårskvinnor. Dels på grund av 

att vissa av frågorna kan upplevas som känsliga och dels för att minska risken att etiskt 

problematiska situationer skulle uppstå under intervjuerna, eftersom omyndiga räknas som en 

utsatt och sårbar grupp (Kjellström, 2012). Det ansågs viktigt att deltagarna var svensktalande 

för att minska risken för missförstånd och för att kunna göra en så bra analys som möjligt. 

Kvale och Brinkmann (2009) belyser vikten av språkets roll i tolkningen. De menar att språket 

är både medium och material för intervjuaren. Att kvinnorna skulle vara bosatta i 

Stockholmsområdet var dels av praktiska skäl. Författarna ansåg även att personliga möten 

gav större möjlighet till tolkning då kroppsspråket är en väsentlig del i kommunikationen. 

Detta styrks av Fossum (2013) som menar att kommunikation handlar dels om det verbala och 

dels om kroppspråk. 

 

Kvinnorna berättade att de upplevde att det ingav ett seriöst intryck att information om 

informerat samtycke och om studien gavs skriftligt vid intervjuerna. Intervjuguiden inleddes 

med frågan om kvinnan kunde berätta om sitt första möte med vården när hon sökte för sina 

besvär. Frågan resulterade i att kvinnorna besvarade nästan alla följande frågor i 

intervjuguiden genom sin berättelse. Författarna anser därför att frågorna var väl utformade 

och motsvarade det som kvinnorna ville beskriva. Intrycket av intervjusituationerna var att 

kvinnorna hade en aktiv roll och kände sig bekväma med att prata om sina erfarenheter och 

författarna hade en lyssnande roll men anpassade denna efter hur intervjun fortskred. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att intervjuaren bör vara lyhörd för hur samtalet utvecklar sig 

och vara redo att ställa oförberedda frågor eller ändra ordningsföljden på de befintliga 

frågorna. Intervjuguiden följdes vid samtliga intervjuer, men anpassades efter respektive 

intervju i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) som menar att en kvalitativ intervju 

innebär interaktion mellan deltagare och intervjuare. 
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Vissa intervjuer tog längre tid än beräknat och en anledning till detta kan ha varit dels en 

längre historia med fler vårdkontakter och dels ett behov hos kvinnan att dela med sig av sina 

erfarenheter. Om intervjuguiden hade följts mer strikt är det troligt att dessa intervjuer hade 

blivit kortare. När kvinnorna kom ifrån ämnet försökte författarna leda tillbaka samtalet igen, 

men detta lyckades inte alltid. Det var tydligt att ämnet väckte starka känslor hos flera av 

kvinnorna och av respekt för detta valde författarna att inte avbryta kvinnornas berättelser. 

Författarna bedömde att det skulle ge en bättre helhetsbild av kvinnans upplevelser. Detta 

stöds av Polit och Beck (2011) som menar att en intervju där deltagaren får tala fritt ökar 

möjligheten att få ut den information som behövs. 

 

 

Upplevelser av bemötande efterfrågades, men kvinnorna svarade på annat, till exempel att de 

ansåg att vårdpersonalen var inkompetenta eller hur endometrios påverkar hela deras liv. Detta 

anser författarna beror på att definitionen av begreppet bemötande inte är självklar, det vill 

säga att olika människor tolkar det på olika sätt utifrån vad som är viktigt för just den 

individen. Enligt Fossum (2013) är bemötande ett abstrakt begrepp med många dimensioner. 

Om kvinnorna hade delgivits författarnas definition av bemötande innan intervjun är det 

möjligt att detta hade påverkat svaren, troligtvis på ett sätt som hade givit torftigare svar än de 

som framkom. Att inte definiera begreppet innan intervjun ledde till en relativt stor mängd 

data som inte svarade explicit mot syftet. Kvinnorna återgav inte bara hur de upplevde själva 

bemötandet utan även omständigheterna kring varje vårdtillfälle som påverkade upplevelsen 

av bemötandet. Denna överskjutande data möjliggjorde en djupare tolkning i och med att den 

tjänade som kontext för kvinnornas upplevelser. Detta innebar att tolkningen fokuserade på 

den underliggande meningen. 

 

Intervjuerna avslutades inte med någon sammanfattning av huvudfrågorna då författarna 

bedömde att frågorna hade besvarats upprepade gånger under intervjuernas lopp. Dock menar 

Kvale och Brinkmann (2009) att en intervju bör avslutas med att huvuddragen i intervjun 

sammanfattas varpå deltagaren ges möjlighet att göra någon rättelse eller något tillägg. 

Författarna anser att en sammanfattning enbart hade resulterat i en längre intervju utan att 

något nytt hade tillkommit.  

 

Ingen skillnad upplevdes i genomförandet av intervjuerna eller kvaliteten på datan, oavsett var 

intervjun genomfördes. Eventuellt hade svaren kunnat påverkas om kvinnan hade känt sig 

obekväm i en miljö där det fanns risk att andra kunde höra vad som sades. Eftersom kvinnorna 

själva hade valt tid och plats gjordes bedömningen att de kände sig bekväma. Ingen skillnad 

upplevdes mellan intervjuerna oavsett vem av författarna som ställde frågorna. Författarna 

anser att detta beror på ett gott samspel sinsemellan. Enligt Trost (2010) kan det vara en fördel 

att vara två intervjuare eftersom det ger ökad informationsmängd och förståelse, förutsatt att 

intervjuarna är samspelta. Deltagaren kan känna sig i underläge om det är två intervjuare, 

vilket hade kunnat inverka negativt på intervjun, men detta upplevdes inte av författarna.  

 

En utveckling i rollerna som intervjuare anses ha skett kontinuerligt, både i intervjutekniken 

och genom att författarnas kunskap om ämnet fördjupades. Detta gav djupare förståelse för 

sammanhangen i intervjuerna vilket underlättade tolkningen, något som stöds av Kvale och 
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Brinkmann (2009) som menar att en viktig del i kvalitativa intervjuer är att vara väl insatt i 

ämnet. 

 

Antalet intervjuer var inte bestämt från början, dels för att antalet deltagare inte kunde förutses 

och dels för att det inte går att veta vad som framkommer i intervjuerna. Efter att åtta 

intervjuer hade genomförts bedömdes att mättnad i datamängden hade uppnåtts i förhållande 

till studiens tidsram. Mättnad innebär den mängd data som krävs för att få en känsla av att 

ytterligare data inte skulle tillföra något till studien (Polit & Beck, 2011). Om fler intervjuer 

hade genomförts hade det givit ett mer omfattande resultat, dock inte nödvändigtvis ett bättre. 

Trost (2010) påpekar att en för stor datamängd är svår att överblicka vilket kan försvåra 

analysen.  

 

Att spela in intervjuerna möjliggjorde ordagrann och detaljerad transkribering. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att om innehållet uppfattas som nyanserat och kräver subtila 

tolkningar är en detaljerad utskrift att föredra. Vidare menar Kvale och Brinkmann att det då 

även går att fånga upp sådant som deltagaren inte uttrycker enbart med ord, vilket kan ha 

betydelse för resultatet. Inspelningen underlättar bearbetning och möjliggör en sanningsenlig 

analys, eftersom ingen information då missas eller glöms bort. Detta förutsätter att ljudnivån i 

bakgrunden inte är för hög (Polit & Beck, 2011). 

Innan intervjuerna hade författarna tagit del av tidigare forskning som belyste negativa 

aspekter av sjukdomen och detta skulle ha kunnat påverka genomförandet av intervjuerna på 

så sätt att det omedvetet hade signalerats till deltagaren vad hon förväntades berätta. Även 

tolkningen av datan kunde ha påverkats. Att ha kunskap och uppfattning om ett fenomen i 

förväg kallas förförståelse och enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) råder det 

delade meningar huruvida förförståelse bör ses som en tillgång eller nackdel när något ska 

studeras. Författarna till denna studie ansåg att det fanns en risk för att den negativa 

förförståelsen skulle lysa igenom i resultatet. För att minska risken för att det skulle ske har 

författarna medvetet diskuterat och strävat efter att lyfta fram både positiva och negativa 

upplevelser i resultatet.  

 

Från början fanns en föreställning att resultatet skulle presenteras under tre kategorier: 

bemötande före diagnos, bemötande efter diagnos och önskat bemötande. Intervjuguiden 

utformades utifrån denna föreställning. Detta kan eventuellt ha påverkat svaren på det sättet att 

de blev mer omfattande än vad de kunde ha blivit. Under analysprocessen framkom dock att 

innehållet möjliggjorde en djupare och mer abstrakt tolkning. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att analysprocessen utgör ett slags kommunikation mellan texten som analyseras och 

den som analyserar, och ur denna kommunikation växer tolkningen av det latenta innehållet 

fram. Författarna anser att denna ytterligare tolkning av datan lyfte fram inte bara hur 

kvinnorna upplevde bemötandet utan även vad som påverkade det och vilka känslor som 

uppkom.  

 

Metoden har redovisats noggrant i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

som menar att det är nödvändigt för att möjliggöra bedömning av överförbarhet. Något som 

kan ha påverkat resultatet är att alla deltagare var medlemmar i Endometriosföreningen, då 

medlemsskapet är ytterligare en gemensam faktor förutom diagnosen vilket kan minska 
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variationen. Författarnas åsikt är att det ändå har varit variation i urvalsgruppen eftersom flera 

nämnde att de inte var engagerade i föreningen utan bara uppmärksammade förfrågan av en 

slump. Graneheim och Lundman (2004) anser att giltigheten stärks om det är variation i 

urvalsgruppen, då detta ökar sannolikheten att få fram det som är typiskt för själva fenomenet, 

inte för en viss grupp av människor.  

 

Författarna anser inte att resultatet i föreliggande studie är generaliserbart. Dels på grund av att 

antalet deltagare är för litet, men även för att en kvalitativ studie inte företrädesvis syftar till 

att få fram ett generaliserbart resultat. Detta styrks av Kvale och Brinkmann (2009) som menar 

att det inte är nödvändigt att kvalitativ forskning producerar absolut sanning, i motsats till 

kvantitativ metod där idealet är objektiv, allmängiltig kunskap. En kvantitativ studie hade 

därför inte kunnat svara mot föreliggande studies syfte.  

Däremot hade kvantitativ metod kunnat användas om syftet till exempel hade varit att mäta 

hur många kvinnor som upplevde bemötandet bra respektive dåligt.  

Slutsats 

Det framkom att det inte var själva bemötandet som var dåligt utan omständigheterna kring 

det. I föreliggande studie påvisas faktorer som har påverkat upplevelsen av bemötandet. I 

studien belyses bristen på kompetens bland vårdpersonalen som den omständighet som främst 

inverkade. Genomgående utrycktes att vårdpersonalen inte hade tillräckligt med kunskap om 

sjukdomen och hur den yttrade sig vilket ledde till bland annat en fördröjd diagnos. Att inte bli 

tagen på allvar var ett återkommande problem då det bland annat resulterade i att kvinnorna 

blev misstrodda eller ifrågasatta. Att ha svår menstruationssmärta anses som normalt både 

bland kvinnorna själva, allmänheten och vårdpersonal skapar svårigheter i att upptäcka 

sjukdomen. Det framkom att genom att vårdpersonalen visade förståelse för kvinnan och 

hennes problem upplevdes bemötandet bra trots inadekvat behandling. Även personliga 

förutsättningar hos kvinnorna påverkade upplevelsen av bemötandet. De kvinnor i 

föreliggande studie som upplevt ett positivt bemötande menar att det främst berodde på att 

vårdpersonalen besatt kunskap om ämnet samt kunde förmedla och tillämpa den på ett 

professionellt och empatiskt sätt. 

Förslag på fortsatta studier 

I denna studie valdes det att fokusera på en patientgrupps upplevelser av bemötande från 

hälso- och sjukvården. Författarna anser att vidare kvalitativa studier om hur vårdpersonalen 

upplever att de bemöter kvinnor med svår menstruationssmärta vore till en fördel för att få en 

uppfattning huruvida tanken på att det kan röra sig om endometrios finns bland dem. Detta för 

att få vårdpersonalens perspektiv gentemot patientens i syfte att förbättra bemötandet av dessa 

kvinnor samt eventuellt öka chansen för en tidigare diagnos. Det kan även ge möjlighet att få 

veta vad som skiljer sig mellan patientens och personalens uppfattningar samt var och varför 

bemötandet brister. För att mäta vårdpersonalens kunskaper om endometrios kan en 

kvantitativ studie genomföras. Detta kan vara till fördel för kvinnor med endometrios i och 

med att det tydliggör var kunskapsbristerna inom hälso- och sjukvården finns och hur de kan 

åtgärdas.  
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Klinisk relevans  

Författarna till föreliggande studie har förhoppningen att resultatet ska vara till nytta för 

vårdpersonal när de möter kvinnor med endometrios eller med svår menstruationssmärta. Att 

vetskapen om hur viktig kombinationen av kompetens och empati är når fram till 

sjuksköterskor är av stor vikt i omvårdnadsarbetet av denna patientgrupp. Därmed tror 

författarna att resultatet kan gynna både vårdpersonal och kvinnor med endometrios. 
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BILAGA A 

Intervjuguide 

 

Syfte: Hur blir kvinnor med endometrios bemötta när de söker vård för sina besvär, före och 

efter diagnostisering och hur önskar de att de skulle ha blivit bemötta?  

 

Berätta om ditt första möte med vården, när du sökte vård för dina besvär orsakade av 

endometrios.  

Förslag till följdfrågor:  

Hur upplevde du bemötandet från vården innan du fick din diagnos?  

 

Hur länge har du haft besvär?  

 

Hur lång tid tog det att få diagnos?  

 

Hur gick det till när du fick din diagnos?  

 

Hur länge har du haft din diagnos?  

 

Har du sökt via gynekologisk mottagning, akut, via vårdcentral eller barnmorska?  

 

Har det varit någon skillnad i bemötandet från de olika vårdinstanserna?  

 

Hur upplever du bemötandet nu, efter att du fått din diagnos? 

Förslag till följdfrågor:  

Upplever du att det är någon skillnad på bemötandet efter att du fick din diagnos, jämfört med 

innan?  

 

Har du kontakt med någon endometriosmottagning, hur ser den kontakten ut isåfall 

(stadigvarande/enstaka/sporadisk?)?  

 

Har du någon behandling?  

Förslag till följdfrågor:  

Vem ansvarar för din behandling (en speciell mottagning/läkare/du själv)? Hur upplever du 

bemötandet från den instansen som behandlar dig?  

 

Får du något stöd och någon hjälp, förutom behandling av dina endometriosbesvär, och isåfall 

vad? (Exempel psykosocialt stöd som terapi, fertilitetsbehandling etc)?  

 

Följs din behandling upp eller utvärderas, och hur upplever du att detta fungerar?  

 

Önskar du att du hade blivit bemött på något annat sätt av vården, och i så fall hur? 

 

Eventuell summering av frågorna. 

Har du något du vill tillägga? 
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BILAGA B 

Missiv 

Att. Endometriosföreningen     Stockholm 17 december 2013 

 
  
Hej! 
Vi heter Marie Brandt och Cecilia Edlund och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som ska studeras berör kvinnor med endometrios. Vi är därför intresserade av att få 

genomföra intervjuer med kvinnor som väljs utifrån följande kriterier: över 18 år, svensktalande 

och medlemmar i Endometriosföreningen. Anledningen till att vi kontaktar er är att vi gärna vill att 

ni hjälper oss att skicka ut en förfrågan till era medlemmar i Stockholm om de kan tänka sig att 

ställa upp på en intervju. Vi önskar att hålla intervjuerna, som kommer vara cirka 30 minuter 

långa, under vecka 5 (27/1- 2/2) och vecka 6 (3/2- 9/2).  

 

Studier visar att många kvinnor med endometrios har gått med sina smärtor länge innan de fått 

rätt diagnos och behandling. Detta beror till stor del på okunskap inom sjukvården, där läkarna 

kan uppfatta symtomen som normala mensstruationssmärtor, tarmsjukdom eller 

psykosomatiska smärtor. I de fall där den fördröjda diagnosen beror på okunskap inom 

sjukvården är det vanligt att kvinnorna känner sig avfärdade och att de inte blir tagna på allvar. 

Intresset för och kunskapen om endometrios har ökat de senaste åren, men de flesta studier är 

gjorda i andra länder än Sverige. Vi vill därför undersöka hur kvinnorna upplever bemötandet 

från vårdpersonal inom svensk hälso- och sjukvård.  

 

Syfte  
Syftet med studien är att beskriva hur kvinnor med endometrios blir bemötta av vårdpersonal när 

de söker vård för sina besvär, före och efter en diagnostisering.  
 

Arbetets design och metod 

Metoden vi använder oss av är kvalitativ intervjustudie. Metoden innebär att vi studerar 

kvinnornas erfarenheter och upplevelser och söker förståelse för vad de betyder för kvinnan. 

Det finns inget svar som är rätt eller fel i en kvalitativ intervjustudie. För att lämna frihet för 

deltagaren att berätta om det som är viktigt för henne använder vi oss av en semistrukturerad 

intervju, vilket innebär att intervjun är upplagd som ett samtal. Vi utgår från ett fåtal frågor för 

att fånga upp de områden vi är mest intresserade av, men anpassar följdfrågorna utifrån hur 

samtalet utvecklar sig. Tid och plats planeras och bestäms med respektive deltagare. För vårt 

arbetes omfattning behöver vi intervjua ungefär sex kvinnor, men det kan bli aktuellt med fler. 

 
Etiska överväganden  
Anledningen till att de som medverkar i studien ska vara myndiga är att det kan vara känsligt 

att diskutera underlivssmärtor och vi har inte utbildning eller relevant erfarenhet för att kunna 

intervjua barn om känsliga ämnen. Eftersom Endometriosföreningen verkar för sina 

medlemmars intressen anser vi att det är lämpligt att gå via er när vi söker efter kvinnor som 

kan delta i intervjuerna. Att deltagarna ska vara svensktalande minskar risken för 

feluppfattningar i kommunikationen gällande språket.  



III 

 

 

Vi tror att denna studie kommer att vara till nytta både för patienter och sjukvårdspersonal, då 

den syftar till att belysa patienternas upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötande. Det är frivilligt att delta i studien och vi kommer att efterfråga informerat 

samtycke. Informerat samtycke innebär att de som intervjuas får tillräcklig information och 

förstår vad den innebär, för att kunna fatta ett beslut om de vill delta i intervjuerna. Alla 

uppgifter som framkommer under intervjuerna kommer att hanteras med sekretess och 

avidentifieras i den färdiga uppsatsen.  

 

 

Med vänlig hälsning  

Marie Brandt & Cecilia Edlund vid Sophiahemmet högskola 
 

Telefonnummer:  
 

E-postadress:  
 

Handledare: Britten Jansson    Telefonnummer:  
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BILAGA C 

Förfrågan om deltagande 

Vill du delta i en intervjustudie för ett examensarbete av sjuksköterskestudenter? 

Vi heter Cecilia Edlund och Marie Brandt och går näst sista terminen på 

sjuksköterskeutbildningen vid Sophiahemmet högskola. Vi ska skriva vårt examensarbete nu 

under vårterminen 2014 och ämnet är bemötande av patienter med endometrios. Internationell 

forskning visar att det finns okunskap inom hälso- och sjukvården gällande endometrios. 

Syftet med vår studie är att beskriva hur kvinnor med endometrios blir bemötta av 

vårdpersonal när de söker vård för sina besvär, före och efter diagnostisering. Vi skulle därför 

gärna vilja intervjua kvinnor som har endometrios. Intervjun kommer läggas upp så att du har 

möjlighet att berätta fritt om det som är viktigt för dig och kommer att ta cirka 30 minuter. För 

att delta vill vi att du är över 18 år. 

Deltagande i studien är helt frivilligt och även om du har tackat ja från början har du alltid 

möjlighet att ångra din medverkan, även efter att intervjun är genomförd. Inga 

personuppgifter, så som namn, ålder eller ort, kommer att publiceras. Alla uppgifter som 

framkommer under intervjuerna kommer att hanteras med sekretess och avidentifieras så att de 

inte går att spåra till en specifik person.   

Resultatet, det vill säga det som framkommer i intervjuerna, kommer att användas i vårt 

examensarbete och presenteras för blivande sjuksköterskor. När examensarbetet är godkänt 

kommer det att publiceras i högskolans databas och länkas till en offentlig hemsida så att alla 

som är intresserade av ämnet kan läsa. Vår förhoppning är att arbetet ska vara till nytta för 

både dig som har endometrios och för vårdspersonal genom att bidra till ökad kunskap om och 

förståelse för sjukdomen inom hälso- och sjukvården. 

Vi önskar att hålla intervjuerna under vecka 5 (27/1- 2/2) och vecka 6 (3/2- 9/2), om det är 

möjligt. Om du vill delta eller har några frågor, tveka inte att höra av dig till någon av oss. 

Varmt tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Cecilia Edlund och Marie Brandt vid Sophiahemmet högskola 

Kontakt 

Telefonnummer:  

E-postadress:  

 


