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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kvinnor världen över upplever någon gång under sin fertila period av livet 

besvär orsakade av premenstruella symtom. Premenstruellt syndrom (PMS) samt 

premenstruell dysforisk störning (PMDS) drabbar 20–32 procent respektive 3–8 procent av 

dessa kvinnor. Orsaken till PMS och PMDS är inte helt klarlagd, men forskning tyder på 

att den bakomliggande orsaken är komplex, med flera hypoteser. En stark koppling har 

dock setts mellan ovulatoriska menstruationscykler, progesteron och uppkomsten av 

premenstruella tillstånd. Symtomen som kan vara både psykologiska och fysiologiska 

påverkar kvinnans dagliga liv i flertalet domäner. Syfte: Syftet med detta arbete var att 

undersöka hur premenstruella symtom påverkar kvinnans dagliga liv, men också att 

beskriva behandlingsmetoder och dess effekter. Metod: Den metod som valts för detta 

arbete var en litteraturöversikt. Sökning har skett i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycINFO, vilket har resulterat i 21 artiklar som ligger till grund för arbetets resultatdel 

och svarar på litteraturöversiktens syfte. Av dessa artiklar är sexton artiklar kvantitativa 

och fem är kvalitativa. Samtliga artiklar har granskats avseende vetenskaplig kvalitet 

utifrån Sophiahemmets högskolas riktlinjer. Resultat: Vid sammanställning av resultat 

uppdagades följande teman: PMS och PMDS generella påverkan på kvinnans vardag och 

de symtom som orsakar mest besvär; synliggöra PMS i de nära relationerna; kvinnans 

förhållningssätt till PMS samt medicinsk och alternativ behandling. De studier som ingår i 

litteraturöversikten visar att kvinnors dagliga liv i varierande grad påverkas negativt av den 

premenstruella fasen strax innan mens. Detta inbegriper sådana områden som arbete, fritid, 

det sociala livet och nära relationer. Studier kring behandling av PMS och PMDS ger 

information om både medicinsk och alternativ behandling som en del kvinnor kan gynnas 

av: SSRI-preparat, kombinerade p-piller, egenvård och kroppskännedom. Slutsats: 

Premenstruella symtom kan hos en del kvinnor påverka deras fysiska och psykiska 

välbefinnande på ett sådant sätt att det i hög grad påverkar det dagliga livet negativt inom 

flera domäner, såsom arbete, familjerelationer och fritidsaktiviteter. Kvinnans möjlighet att 

öppet kunna kommunicera om sin PMS kan bidra till en ökad förståelse för fenomenet hos 

de människor som är delaktiga i kvinnans liv. Detta kan i sin tur leda till att kvinnan finner 

nya strategier i att kunna hantera sin PMS när stödet från anhöriga finns tillgängligt. Hos 

de kvinnor där de premenstruella symtomen är svåra finns både medicinsk och alternativ 

behandling tillgängligt. Forskning pågår i detta nu för att finna nya behandlingsmetoder i 

att lindra premenstruella tillstånd. 

 

 

Nyckelord: premenstruellt syndrom, premenstruellt dysforisk störning, dagligt liv, 

behandling 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Background: Women around the world are experiencing some point during their fertile 

period of life problems caused by premenstrual symptoms. Premenstrual syndrome (PMS) 

and premenstrual dysphoric disorder (PMDD) affects 20-32 percent and 3-8 percent of 

these women. The cause of PMS and PMDD are not fully understood, but research 

suggests that the underlying cause is complex, with multiple hypotheses. A strong 

association has been observed between the ovulatory menstrual cycles, progesterone, and 

the occurrence of premenstrual state. The symptoms can be both psychological and 

physiological in nature and affect a woman's daily life in most domains. Aim: The aim of 

this work was to investigate how premenstrual symptoms affect a woman's daily life, but 

also to describe the treatment and its effects. Method: The method chosen for this work 

was a literature review. Searching for literature has been performed in the databases 

CINAHL, PubMed and PsychINFO, resulting in 21 articles that form the basis for the 

result part and answer the purpose of the literature review. Out of these articles are sixteen 

articles quantitative and five qualitative. All articles have undergone screening based on 

scientific quality by Sophiahemmet University's guidelines. Result:  In the compilation of 

the results revealed the following themes: PMS and PMDD general impact on women's 

daily life and the symptoms that cause the most trouble; highlighting the PMS in close 

relations; woman's approach to PMS and medical and alternative treatment. The studies 

included in the review of the literature shows that women's daily lives in varying degrees 

adversely is affected by the premenstrual phase just before menstruation. This includes 

areas such as work, leisure, social life and close relationships. Studies on the treatment of 

PMS and PMDD provides information on both medical and alternative therapy that some 

women may benefit from: SSRIs, COCs, self-care and body awareness. Conclusion: 

Premenstrual symptoms can in some women affect their physical and mental well-being in 

such a way that it greatly affects the daily life negatively in many domains, such as work, 

family relationships and leisure activities. The woman’s opportunity to openly 

communicate about their PMS can contribute to a greater understanding of the 

phenomenon of the people involved in the woman's life. This can in turn lead the women 

to find new strategies to manage their PMS when the support from relatives is available. 

These women where their premenstrual symptoms are severe both medical and alternative 

treatment options are available. Research is ongoing in this moment to find new therapies 

to relieve premenstrual conditions. 
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BAKGRUND 

Menstruering och premenstruellt syndrom sett ur ett historiskt perspektiv 

 

Under den antika hellenistiska eran och medhavskulturen dyrkades den kvinnliga 

fertiliteten som en kraft styrandes natur och mänskligheten (Halbreich, 2006). Gudinnorna 

styrde över samhället och skyddande dess invånare och samhällets prästinnor var likställda 

med dåtidens präster. Eftersom den större delen av den bevarade historien är skriven av 

män, är de antika kvinnornas faktiska omständigheter i jämförelse med männens okänd. 

Mens förvandlades - det är oklart när - från en symbol som universell fruktsamhet till 

”förbannelsen”, och kvinnans normala eller onormala variationer i sitt humör och beteende 

förknippades sedermera med ”förbannelsen”. På 1800-talet skrev den engelska läkaren 

Prichard: 

” Some females at the period of the catamenia undergo a considerable degree of nervous 

excitement, morbid dispositions of mind are displayed by them at these times, a wayward 

and capricious temper, excitability in the feelings, moroseness indisposition, a proneness to 

quarrel with their dearest relatives and sometimes a dejection of mind approaching to 

melancholia” (Halbreich, 2006, s.338).  

Prichard, liksom många andra läkare under 1900-talet, förknippade kvinnans psykiska 

sinnelag, eventuella sjukdomar i hjärnan och beteende med kvinnans könsorgan - speciellt 

livmodern och klitoris - liksom deras reproduktiva funktioner och menstruationen 

(Halbreich, 2006). Sigmund Freuds anhängare argumenterade att menstruationsdebuten 

undermedvetet upplevdes av kvinnan som att bli kastrerad. Premenstruella syndrom (PMS) 

är enligt den teorin, den unga kvinnans ilska över att hon inte har en penis och inte är en 

man. PMS representerar med andra ord en cyklisk regelbunden påminnelse om att hon 

tyvärr faktiskt är en kvinna. Under 1930-talets senare hälft menade en annan 

psykoanalytiker, Karen Horney att de fysiska aspekterna av PMS är särskilt förknippade 

med gulkroppen och utsöndringen av östrogent hormon. Horney trodde att det dessutom 

fanns flera typer av premenstruella negativa fenomen, fysiska och psykiska, som är 

relaterade till varandra. Hon skriver att det är anmärkningsvärt att så lite uppmärksamhet 

har ägnats åt det faktum att störningar förekommer inte bara under menstruationen men 

oftare dagarna för uppkomsten av menstruation. Dessa störningar är allmänt kända och 

består av olika grader av spänning, som sträcker sig från en känsla av att allt för mycket, en 

känsla av apati och slöhet och upplevelse av förtryck och allvarlig depression. Alla dessa 

känslor samsas med känslor av irritation eller ångest och förekommer ofta hos annars 

friska kvinnor menade Horney. 

Premenstruellt syndrom växer fram som begrepp i modern tid 

 

Den sociala konstruktionen av premenstruellt syndrom sägs allmänt ha startat under den 

stora depressionen när en amerikansk gynekolog vid namn Robert Frank publicerade en 

artikel där han beskrev något som han kallade för premenstruell spänning (Chrisler & 

Caplan, 2002). Han skrev hur några av hans kvinnliga patienter klagade över spänning och 

irritation, en benägenhet att gråta oftare än annars samt att de deltog i ogenomtänkta och 

dumma aktiviteter strax innan mens. Begreppet premenstruell spänning gav också en 

rationell och medicinsk orsak till varför kvinnan skulle hålla sig utanför arbetsmarknaden 

och lämna jobben till männen. Katharina Dalton, en brittisk endokrinolog, myntade 

begreppet premenstruellt syndrom och det var också hon som kraftigt utökade de antal 
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symtom som kvinnan kunde tänkas uppleva innan mens. Hon publicerade sitt första arbete 

om premenstruellt syndrom under 1950-talet. Den nya benämningen premenstruellt 

syndrom var ett stort steg mot att medikalisera kvinnans menstruationscykel, det vill säga 

att cykeln i sig är ett problem som bör lösas. När något får etiketten syndrom tas det på 

större allvar och som något som kräver medicinsk uppmärksamhet. Dalton skrev böcker 

och artiklar för både vårdpersonal och den allmänna publiken. Hennes influens är tydlig än 

idag bland hennes vetenskapliga kollegor och bland gemene man. Beteendevetare och 

biomedicinska forskare började ägna stor uppmärksamhet åt premenstruellt syndrom under 

1970-talet. Etablerandet av premenstruellt syndrom som begrepp underlättades också 

avsevärt i samband med två sensationella mordrättegångar i Storbritannien där domstolen 

accepterade premenstruellt syndrom som lindring av straff. Rättegångarna fick 

världsomspännande publicitet och de journalister som följde rättegångarna introducerade 

många människor till premenstruellt syndrom som sådant och att hormonella variationer 

som förekom hos kvinnan innan mens kunde förvandla henne till en livsfarlig brottsling 

(Chrisler & Caplan, 2002). Joan Chrisler, en av medförfattarna till boken Charting a new 

course for feminist psychology (2002) beskriver hur fallen och rättegångarna med dessa 

kvinnor ledde till en ny syn på kvinnan, som i sin tur influerade många delar av 

populärkulturen som böcker, seriefigurer, tv-serier, filmer och stå-upp komiker. Det finns 

flera humoristiska böcker om premenstruellt syndrom liksom tecknade serier där 

våldsamhet är ett vanligt tema, även i filmer och tv-serier. Dessa hade en stor effekt på 

medicinska och vetenskapliga samfund vilka bidrog till en markant ökning av forskning 

kring menstruationscykeln. I de artiklar som skrevs i samband med detta plötsliga intresse 

för premenstruellt syndrom kunde man finna ord som: okontrollerbart beteende, 

våldsamhet, fientlighet, raseri, ilska, barnmisshandel, panikattacker, 

självmordsbenägenhet, minnesluckor, psykotiska episoder, hysteri, torgskräck, oförmåga 

att klara sig, alkoholmissbruk samt epileptiska anfall. Internationella konferenser hölls för 

att diskutera premenstruellt syndrom, den viktigaste effekten var sannolikt utvecklandet av 

premenstruell dysforisk störning (PMDS) som psykisk diagnos enligt DSM-5, en manual 

som används över hela världen för att bland annat diagnostisera psykiatriska sjukdomar 

(Habilitering & Hälsa, 2015), vilket har gynnat föreställningen att kvinnan kan bli galen 

när hon har premenstruella besvär.  

Menstruationscykeln 

 

Kvinnans menstruationscykel är en ungefärlig fyra veckors-period med en variation på 21–

35 dagar. Ju äldre kvinnan blir, desto kortare blir menstruationscykeln med ett snitt på 

ungefär 26 dagar. Detta är normalt och har att göra med äggstockarnas ålder. 

Menstruationscykelns individuella variationer påverkas av bland annat olika 

sjukdomstillstånd, tillstånd påverkade av nutrition, den endokrina omställningen samt av 

diverse ärftliga och etniska omständigheter. Menstruationscykeln är indelad i olika faser, 

som benämns menstruationsfasen, follikelfasen, ovulationen och lutealfasen (Janson, 

2015). Follikelfasen är den första fasen och är benämnd efter tidpunkten i äggstockens 

cykel, men kallas också för proliferationsfasen utifrån endometriets utseende. Den startar 

med menstruationens första dag och avslutas med ägglossningen. Efter ägglossningen 

inleds nästa fas, som kallas för lutealfasen eller sekretionsfasen, och den pågår fram till när 

nästa mens inleds. Menstruationscykelns längd korrelerar med en längre eller kortare 

follikelfas, då lutealfasen i de allra flesta fall alltid är 14+/-2 dagar (Bäckström, 2004a).  

Under follikelfasen, som kan indelas i ytterligare tre delar – rekryteringsfasen (dag 1–5), 

selektionsfasen (dag 6–7) och dominansfasen (dag 8–14) – sker en mognad av en eller två 

dominanta folliklar, vilka står för den största delen av äggstockens produktion av östradiol 
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(Janson, 2015). I början av denna fas är nivåerna av både progesteron och östradiol låga, 

men efter ungefär en vecka stiger östradiolnivån och når det högsta värdet cirka två dagar 

innan ägglossningen. Progesteron fortsätter att vara låg under praktiskt taget hela 

follikelfasen, bortsett från två dagar innan ovulationen då den börjar stiga igen. 

Luteiniserande hormon (LH) når också sin högsta nivå i slutet av follikelfasen, den så 

kallade LH-peaken, vilket är signalen för follikeln att frigöra ett ägg och därefter sker 

ovulationen efter något dygn. Nivån av follikelstimulerade hormon (FSH) är låg under 

senare delen av follikelfasen (Bäckström, 2004a). Lutealfasen följer på ovulationen och nu 

stiger östrogenhalten återigen. Follikeln som brustit under ägglossningen har omvandlats 

till corpus luteum, som bildar både progesteron och östrogen. En vecka efter ägglossningen 

når nivån av progesteron sitt max. Östrogen och progesteron tillsammans förbereder 

livmoderslemhinnan för att ett befruktat ägg eventuellt ska få fäste. Lutealfasen kallas 

också för sekretionsfasen eftersom körtlarna i livmoderslemhinnan vidgas och det bildas 

ödem och sekret i stromat. Sekretet i cervix blir grumligt, segt och impermeabelt för 

spermier. Det sker även en kroppstemperaturökning relaterad till progesteronets inverkan 

på temperaturregleringscentra i hypotalamus på cirka en halv grad. Efter cirka 11–13 

dagar, vilket är den tid som corpus luteum är i funktion, kommer produktion av 

progesteron och östrogen att sjunka (Janson, 2015). När då koncentrationen av progesteron 

fallit till samma nivå som den var på under follikelfasen startar mensblödningen 

(Bäckström, 2014a). Menstruationsblödningen är med andra ord ett resultat av den 

stagnerade effekt som progesteronet har på livmoderslemhinnan. Menstruationen är en 

komplett avstötning av den funktionella delen av livmoderslemhinnan ner till den basala 

delen, därefter börjar uppbyggandet av ny slemhinna igen (Janson, 2015).   

I en artikel av Barrett, Thune, Lipson, Furberg och Ellison (2012) beskrivs 

menstruationscykeln som en förbindande enhet där hormonnivåer, follikulär utveckling 

och ägglossning står i nära relation till varandra. Cykler med hög kvalitet kännetecknas 

inte bara av att de är ovulatoriska, men att de också har höga östrogen och progesteron 

koncentrationer, de karakteristiska LH och FSH topparna i mitten av menstruationscykeln 

samt är 28 dagar lång. Författarna till denna studie beskriver hur det finns allmänna 

redogörelser för menstruationscykelns funktioner i läroböcker såsom follikelutvecklingen, 

steroiderna från äggstockarna, gonadotropinkoncentrationerna, endometriets utveckling 

samt cykelns längd. Dock finns det få studier som verkligen kan bekräfta att 

menstruationscykeln verkligen fungerar på de sätt som beskrivs. I en studie av Hawkins 

och Matzuk (2008) beskrivs livmoderslemhinnan, endometriet, som det organ som är mest 

mottagligt för könshormonerna från äggstockarna. Endometriet består av två lager och 

functionale är det lager som växer till och ”ömsar skinn” som ett gensvar på äggstockarnas 

hormoner. Basalis befinner sig närmast myometriet och förblir konstant under hela 

menstruationscykeln. När menstruationscykelns längd ska uppskattas räknas den första 

blödningsdagen som dag ett. Under menstruationsfasen genomgår endometriet 

förändringar och stöts av hos kvinnor, på grund av låga östrogennivåer. Proliferingsfasen 

är definierad som perioden från menstruationsfasen till ägglossningen. Under den tid som 

östrogennivåerna stiger, växer endometriet till och ger det ett utseende utmärkande för 

follikelfasen där östrogen leder till prolifering av stromat och körtlar samt förlänger 

spiralartärerna (Hawkins & Matzuk, 2008). Höga halter av östradiol påverkar sekretet i 

cervix till att bli mer vattnigt och glasklart, samt trådigt och rikligt, vilket underlättar 

passagen för spermier. Progesteron däremot påverkar cervixsekretet till att bli mer 

ogenomträngligt, amorft och grumligt, vilket försvårar spermiernas passage (Bäckström 

2014a).  Den sekretoriska fasen pågår från ägglossning och fram till nästa menstruation. 

Efter ägglossningen stiger progesteron nivåerna tidigt under den sekretionsfasen, vilket 

leder till glykogen och slemsekretion. I mitten av sekretionsfasen omvandlas endometriet 
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och blir mer likt decidua som under graviditet och mottaglig för ett befruktat embryo. Om 

ingen graviditet uppstår, kommer nivåerna av östrogen och progesteron att sjunka i slutet 

av den sekretoriska fasen, spiralartärerna kommer att dra ihop sig vilket då leder till 

involution av livmoderslemhinnan. Därefter upprepas cykeln återigen (Hawkins & Matzuk, 

2008). 

Hormoner som reglerar menstruationscykeln 

De viktigaste hormonerna av betydelse för äggstockarnas cykliska aktivitet och de 

förändringar som sker i livmodern under menstruationscykeln är follikelstimulerande 

hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH) som utsöndras från hypofysen samt 

östradiol och progesteron som produceras av äggstockarna (Sand, 2007). Sekretionen av 

LH och FSH regleras dessutom av ett annat hormon kallad gonadotropinstimulerande 

hormon (GnRH) från hypotalamus. Inhibin är en form av protein som hämmar 

frisättningen av FSH och Antimülleriskt hormon (AMH) har en del i produktionen av 

folliklar (Janson, 2015). GnRH som produceras i hypotalamus, har en funktion som går ut 

på att frisätta FSH och LH från hypofysen. Dessutom påverkas denna frisättning av LH 

och FSH utifrån nivåerna av progesteron och östradiol och sker därmed inte parallellt. 

Inhibin, som produceras av äggstockarna, influerar också utsöndrandet av FSH. Den 

funktion som FSH har är att stimulera tillväxten och mognaden av folliklar inför 

ovulationen, samt östradiolproduktionen under menscykeln. LH i sin tur ser till att 

framkalla ovulationen och stimulerar även hormonproduktionen under menscykeln 

(Bäckström, 2004a).  

Premenstruellt syndrom och premenstruellt dysforisk störning 

 

Till skillnad från de vanliga fysiska och psykiska symtomen som uppstår hos de flesta 

kvinnor innan mens, karakteriseras premenstruellt syndrom (PMS) av den negativa 

påverkan det har på stressnivåerna och de dagliga aktiviteterna (O’Brien et al., 2011). 

Enligt Braverman (2007) och Biggs & Dermuth (2011) upplever upp till nittio procent av 

kvinnor i fertil ålder premenstruella symtom. PMS med allt från milda till måttliga 

symtom, påverkar någon aspekt av kvinnans liv i upp till 20–32% hos premenopausala 

kvinnor. De mer allvarliga symtomen på PMDS påverkar 3–8 procent av de 

premenopausala kvinnorna. Fortfarande finns det ingen allmänt accepterad definition eller 

diagnostiska kriterier för PMS och över 200 premenstruella symtom har beskrivits, men 

endast ett fåtal har direkt kunnat förklaras av förändringar i menstruationscykeln. Det 

växer fram bevis som visar att PMS inte är ett enda tillstånd, utan en uppsättning av flera 

symtomkomplex och flera olika patofysiologiska händelser som börjar med ovulationen. 

Under den luteala fasen av menstruationscykeln upplever upp till 80 procent av kvinnor 

flertalet psykiska, fysiska eller beteendemässiga symtom utan att för den skull uppleva 

betydande störningar i det dagliga livet (Biggs & Demuth, 2011). Även om PMS och 

PMDS verkar vara begränsat till kvinnor i västerländska kulturer, visar nyare studier på att 

det förekommer i samma utsträckning internationellt. 

 

Symtom 

PMS inbegriper en samling av psykiska och fysiska symtom som uppträder i samband med 

ägglossning och kulminerar dagarna innan mensens start (Bäckström, 2004b). Efter 

ungefär 2–3 dagar från det att blödningen startat är kvinnan återigen symtomfri och oftast 

har kvinnan inga besvär alls under follikelfasen. En del kvinnor upplever symtom endast 
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några dagar varje cykel, medan andra påverkas upp till halva tiden under loppet av en 

månad (Cunningham, Yonkers, O´Brien & Eriksson, 2009). För kvinnor med symtom 

kännetecknas sex dagar före mensen en ökning av symtomens intensitet, och två dagar 

innan menstruationsstart når symtomen sin kulmen, i synnerhet symtom som irritabilitet 

och ilska.  De psykiska symtomen är de mest framträdande med affektiv instabilitet, 

nedstämdhet och åt det depressiva hållet med ökat sömnbehov och brist på initiativ, liksom 

intolerans, grälsjuka, förvirring, övertrötthet/sömnlöshet, social isolering/tillbakadragande 

och överdriven känslosamhet (Braverman, 2007; Bäckström, 2004b). De fysiska symtomen 

kännetecknas av ömma bröst, huvudvärk, generell svullnadskänsla och även viktökning, 

liksom orkeslöshet, akne och ökad aptit (Braverman, 2007). 

 

Diagnos 

Många kvinnor upplever någon gång under sin livstid regelbundenhet i diverse olika 

symtom som har med menscykeln att göra, men alla upplever inte att detta besvärar dem 

eller att det behövs någon behandling. Diagnosen PMS konstateras genom att kontrollera 

att symtomen kommer regelbundet under en menscykel och att symtomen uppkommer i 

samband med lutealfasen och sedan intensifieras dagarna före eller dagen då mensen 

startar. Det ska inte finnas några symtom under follikelfasen. American College of 

Obstetricians and Gynecologists skapade kriterierna för diagnosen premenstruellt syndrom 

(PMS) under 2001 som ska likställas med en skonsammare form än det tillstånd som 

American Psychiatric Association benämner premenstrual dysphoric disorder (PMDD). 

Den svenska motsvarigheten kallas för PMDS, vilket står för premenstruellt dysforisk 

syndrom. Denna diagnos står nu att finna i DSM-5 som är en manual för psykiatrisk 

diagnostik och statistik (Bäckström, 2014b).  

För att kunna ställa korrekt diagnos måste symtomen utredas och detta görs lämpligen 

genom att kvinnan själv får föra anteckningar över sina symtom under åtminstone två 

menscykler. Det finns särskilda skattningsskalor som kvinnan kan fylla i hur hon upplever 

symtomen, liksom appar i telefonen och nätbaserade skattningsskalor. Kvinnans symtom 

kan värderas utifrån tre kategorier för att kunna påvisa graden av de upplevda besvären. 

Dels genom att undersöka i vilken omfattning symtomen påverkar kvinnan själv och 

familjen, dels hur det influerar det sociala livet samt slutligen hur det inverkar på kvinnans 

förmåga att utföra ett arbete. Mild form av PMS är när kvinnan eller familjen noterar 

symtomen, men att det inte påverkar förmågan att arbeta eller livet utanför familjen. 

Medelsvåra premenstruella besvär är när familjerelationerna blir påverkade liksom det 

sociala nätverket och svåra symtom (PMDS) påverkar både familjerelationer, socialt 

nätverk samt kvinnans yrkesliv. Svårighetsgraden kan också uppskattas utifrån hur många 

dagar som kvinnan är besvärsfri kontra dagar med symtom och ju fler dagar utan symtom 

desto mildare form av premenstruella syndrom lider hon av. Dock är det kvinnans egen 

upplevelse av besvär som avgör om behandling behövs eller inte. Det är viktigt att tänka på 

att många kvinnor med depressionssjukdomar och ångest förvärras under lutealfasen, 

därför är det viktigt att skilja på detta och premenstruella symtom, eftersom ångest och 

depression kräver en annan sorts handläggning (Bäckström, 2004b). Det är också till stor 

nytta om ägglossning konstateras med hjälp av att kontrollera progesteronvärdet veckan 

innan menstruationen startar (Janson, 2015). 

 

Etiologi 
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Orsaken till PMS och PMDS är inte helt klarlagd, men det finns flera teorier (Biggs & 

Demuth, 2011). Kvinnor med PMS och PMDS verkar vara fysiologisk mer känsliga för de 

återkommande varierade nivåerna av progesteron och östrogen under menstruationscykeln. 

Kvinnor som upplevt PMS tycks även ha en ökad risk för klimakteriebesvär i samband 

med hormonella förändringar. Det har diskuterats kring psykologiska faktorer, då många 

tillstånd av psykiatrisk art försämras under perioden före mens (Bäckström, 2004b). Många 

hypoteser har presenterats utan att kunna bevisas helt, dock är det konstaterat att den 

enskilda faktor som ger symtom kommer från gulkroppen. Sannolikt produceras det något i 

äggstockens gulkropp som framkallar symtom. Allopregnanolon som är en 

nedbrytningsprodukt till progesteron har jämförlig effekt på GABA A-receptorn i centrala 

nervsystemet såsom barbiturater och benzodiazepiner. Kvinnor som har opererat bort 

livmodern, men har kvar äggstockarna har fortfarande återkommande symtom. Dock 

försvinner symtomen under menstruationscykler med avsaknad av ägglossning, så kallade 

anovulatoriska cykler. Kvinnor med PMDS anses ha en avvikande sensibilitet för 

progesteronmetaboliten allopregnanolon (Janusinfo, 2016). GABA-systemet som har en 

lugnande och dämpad effekt, kan influeras av allopregnanolon så att funktionen störs, 

vilket gör att den dämpade effekten försvinner till förmån för aggressivitet, ångest och oro. 

Dessutom kan förmågan att lära sig nytt och koncentrera sig påverkas på ett ogynnsamt sätt 

av allopregnanolon (Lund, 2013). Serotoninsystemet är också engagerat i uppkomsten av 

PMS och PMDS, men det är fortfarande inte klarlagt exakt hur (Bäckström, 2015). 

Påverkan på det dagliga livet 

 

De flesta kvinnor upplever någon gång under sin fertila period milda emotionella eller 

fysiska symtom till följd av PMS. Dock finns det de kvinnor som besväras i högre grad 

med svåra symtom, vilka kan påverka kvinnans agerande i nära relationer och förmåga att 

fungera i de dagliga aktiviteterna. Ju svårare symtom desto större blir påverkan på de 

familjerelationerna och de vardagliga sysslorna (Panay, 2009). Carnevalis (1999) modell 

Dagligt Liv ↔ Funktionellt Hälsotillstånd (DL↔FH), beskriver hur hälsotillståndet och 

det dagliga livet samspelar med varandra och på samma sätt även är avhängiga varandra. 

Det dagliga livet påverkar hur individen eller dennes familj har möjlighet eller bör fungera 

och ställer också krav på individens praktiska förmåga och omvänt hur denna praktiska 

förmåga påverkar den enskilda personens/familjens möjlighet att fungera i det dagliga 

livet. Individens välbefinnande är styrt av förmågan att kunna balansera kraven i det 

dagliga livet mot de resurser individen har till sitt förfogande – både inre och yttre. Balans 

på hög nivå anses vara nåbar om den enskilda personen och familjen har tillräckliga 

resurser och ett tillfredställande dagligt liv. 

Det dagliga livet utgörs av åtaganden och förväntningar från individen själv samt från 

omgivningen. Förhållanden i en individs dagliga liv kan rymma omständigheter som 

antingen fungerar stödjande eller förvärrar problematiken. Dels individens upplevda krav 

utifrån förpliktelser, aktiviteter och upplevelser, som kan kännas som ansträngande om 

individen ifråga inte innehar tillräckliga resurser för att kunna handskas med dem, dels kan 

upplevelser eller specifika tillfällen orsaka stress, t.ex. avsaknad av eller förändrade 

funktioner i sociala kontexter. De förväntningar som kommer från individen själv eller de 

runt omkring kan upplevas som svåra att genomföra i det dagliga livet beroende på aktuellt 

hälsotillstånd. Beslut rörande personens hälsotillstånd och som personen upplever inte 

stämmer överens med de uppfattningar, åsikter och vanor hen vanligtvis har påverkar det 

dagliga livet, på samma sätt som problem orsakade av konflikter mellan olika människor i 

personens närhet (Carnevali, 1999). 
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Individens inre resurser bestäms av individens ork att klara av ett viss åtagande vid en vald 

tidpunkt och individens uthållighet. Den bestäms också utav individens förmåga att tyda 

information som härrör från sinnena, individens sinnesstämning och individens kunskap 

om hälso-och/eller sjukdomsfrågor, behandling och resursutnyttjande. Individens drivkraft 

och inställning till att ta risker i det dagliga livet relaterat till hälsan liksom individens 

förmåga att kunna klara av särskilda aktiviteter hör till de inre resurserna. Likaså 

individens förmåga att kunna kommunicera på ett sådant sätt att hen blir förstådd av 

omgivningen. Individens yttre resurser definieras av allt det som finns utanför personen, 

vilket kan röra sig om boendemiljön, grannar, möjligheter att kunna kommunicera på ett 

effektivt sätt genom teknologi eller specialanpassade medier. Dessutom ingår de 

människor som medverkar i individen vardagliga liv inklusive husdjur och särskilda 

hjälpmedel som kan behövas för en del situationer rörande hälsan. Slutligen individens 

möjligheter att kunna transportera sig samt dennes ekonomiska resurser (Carnevali, 1999). 

Den kvinnliga patienten och barnmorskans roll 

 

Den medicinska kunskapen om kvinnors kroppar är mindre än den som existerar om 

mannens anatomi och fysiologi, vilket leder till att kvinnor i större utsträckning inte får 

någon konstaterad diagnos utifrån de symtom de beskriver (Smirthwaite, 2007). Dessutom 

ses en lägre kunskap om korrekt rehabilitering och handläggning, vilket leder till att 

kvinnor i större utsträckning blir långtidssjukskrivna eller rent av permanent sjukskrivna. 

Detta i sin tur kan leda till ännu större lidande hos kvinnan. Det är viktigt att ny forskning 

och kunskap om kvinnors hälsa blir en realitet för att förverkliga en jämställd vård, såsom 

diffusa och ospecifika smärttillstånd samt olika sjukdomar och dess behandlingar. 

Dessutom måste vårdgivarna själva reflektera över vilka omedvetna och medvetna 

förhållningssätt de har till män och kvinnor och hur detta kan påverka bemötande, diagnos 

och behandling. Förkortningen SVBK (Sveda-Värk-Bränn-Kärring) användes tidigare en 

hel del i journalföring och vården bör ställa sig frågan om det finns rester kvar av detta 

synsätt och huruvida det påverkar bemötandet med den kvinnliga vårdtagaren. På det som 

sätt som patienter uttrycker sina besvär samt hur vårdpersonalen uppträder och speglar sina 

olika attityder kan sedan förklara patienternas känsla av att tas på allvar eller inte i hälso- 

och sjukvården. Kvinnliga patienter beskriver ofta sin roll i mötet med hälso- och 

sjukvården med ord som passiv, underordnad och beroende, liksom bristande kontroll 

(Ekstrand & Saarnio, 2010). I en kvalitativ studie av Swahnberg, Thapar-Björkert och 

Berterö (2007) intervjuades tio gynekologiska patienter om upplevelsen av att bli 

omyndigförklarad i hälso- och sjukvården. De kvinnor som deltog beskrev känslor av 

maktlöshet, ”att inte ha en röst” och känslan av att vara mindervärdig, antingen genom 

kränkning eller också avståndstagande från vårdpersonalen. Många av kvinnorna upplevde 

också att den tid de tvingades vänta innan de fick träffa en läkare var en form av 

maktutövande och de fick sällan någon förklaring till varför. De intervjuade kvinnorna 

kände sig maktlösa när de inte kunde göra sig förstådda och när bekräftelse från 

vårdpersonal uteblev fick detta kvinnorna att ifrågasätta sin egen upplevelse rörande 

aktuellt tillstånd samt få dem att tro att besvären kanske rentav skapats utifrån deras egen 

fantasi. Ett exempel på detta är hur en av de deltagande kvinnorna i studien fick vänta i tio 

år på rätt diagnos innan det slutligen gjordes ett ingrepp och hon blev symtomfri. 

Gemensamt för alla kvinnor i denna studie var att de önskade bli bemötta som likvärdiga 

människor.  
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Den internationella etiska koden för barnmorskor redogör för hur barnmorskan i sitt arbete 

med kvinnor aktivt ska stödja och uppmuntra deras rätt till självbestämmande i frågor som 

rör deras egen vård och familjens välbefinnande utifrån social och kulturell kontext. 

Barnmorskan ska tillika vara öppen för kvinnans olika behov, oberoende av om det rör sig 

om fysiska, emotionella, psykiska eller andliga sådana och oavsett under vilka 

förhållanden (Barnmorskeförbundet, 2014). Vidare utifrån barnmorskans 

kompetensbeskrivning ingår det att kunna praktisera kunskaper inom reproduktiv och 

sexuell hälsa om sådant som påverkar individens välbefinnande utifrån ett livscykel- och 

genusperspektiv. Barnmorskan ska också kunna fungera som ett stöd under samtal och 

inneha en rådgivande roll under informationsutbyte i mötet med individen. De 

hälsofrämjande åtgärder som åligger barnmorskan är att motivera till livsstilsförändringar 

om det föreligger faktorer som påverkar individens hälsa negativt samt att kunna 

identifiera de individer som kräver särskild omsorg (Barnmorskeförbundet, 2006). 

Problemformulering 

 

Premenstruellt syndrom och premenstruellt dysforisk störning, även kallad PMS eller 

PMDS, är numera välkända begrepp som ofta används både inom etablerad forskning, i 

vardagligt tal samt i media. Barnmorskan får under sin yrkesbana många tillfällen att möta 

kvinnor med dessa besvär med påtagliga symtom vilka inverkar på deras allmänna 

välbefinnande och förmåga att fungera under välfungerande levnadsförhållanden. Det är 

därför viktigt att som barnmorska inför mötet med kvinnan inneha en god kunskap och 

förståelse för hur symtomen yttrar sig och på vilka sätt det kan påverka kvinnans dagliga 

liv samt hur kvinnan med premenstruella besvär kan bli hjälpt. 

SYFTE 

 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur premenstruella symtom påverkar kvinnans 

dagliga liv, men också att beskriva behandlingsmetoder och dess effekter. 

 

METOD 

Val av metod 

 

Den metod som har valts för detta arbetes ändamål var en litteraturöversikt. Enligt Statens 

beredskap för medicinsk utvärdering (2014) finns det tydliga krav på att en 

litteraturöversikt ska vara trovärdig. De grundregler som påverkar denna värdering är 

följande: att det ska finnas en väl definierad fråga och att urvalskriterierna, sökstrategi och 

hur artiklarna granskats avseende kvalitet är redovisat. Dessutom ska det ha genomförts en 

systematisk sökning efter för studien väsentlig litteratur. Dessa resultat ska sedan 

sammanställas och bedömas utifrån graden av evidens. Precis som primärkällan, ska 

författaren fullfölja litteraturstudien med tillförlitlighet och stringens och sedan bedömas 

utifrån den ursprungliga forskningens metoder och instrumentanvändning (Olsson & 

Sörenson, 2011).  
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Urval 

I detta steg valde författaren ut de artiklar som ligger till grund för resultatdelen. Utifrån 

studiens syfte valdes ett antal inklusions – och exklusionskriterier för att få tillgång till 

användbara data. Inklusionskriterier innefattade resultatartiklar som inte var äldre än 10 år, 

detta för att få tillgång till den senaste forskningen inom valt ämnesområde. Författaren 

strävade dessutom efter att den del av resultatet som berör behandling av premenstruellt 

syndrom och premenstruell dysforisk störning inte skulle vara äldre än fem år, detta för att 

få tillgång till en sådan aktuell forskning som möjligt kring denna aspekt. Dock 

inkluderades två artiklar som var äldre än fem år, men inte äldre än tio år eftersom 

författaren ansåg att de tillförde fortfarande aktuell forskning som svarade på studiens 

syfte. Artiklarna skulle vara originalartiklar med både kvalitativ och/eller kvantitativ ansats 

(Forsberg & Wengström, 2013). Detta innebär att forskningens resultatredovisning ska ha 

publicerats i en vetenskaplig tidskrift den allra första gången och att den blir disponibel för 

andra intresserade av samma ämne i flera databaser. Artikeln skulle även vara uppbyggd 

enligt vetenskaplig praxis, det vill säga med abstrakt, bakgrund, syfte, metod, resultat och 

diskussion samt noggrann granskning av så kallade reviewer, vetenskapliga granskare. En 

artikel som är granskad av en peer reviewer har fått innehållet kritiskt kontrollerat och fått 

godkänt för publicering i vetenskaplig tidskrift (Polit & Beck, 2013). Artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska då detta är det språk som författaren behärskar. Det 

engelska språket är ett vedertaget språk inom forskning och de språk som de flesta studier 

publiceras på för att få en så stor spridning som möjligt (Segesten, 2006). Samtliga artiklar 

skulle ha ett forskningsetiskt övervägande och/eller vara godkända av en 

forskningskommitté. Valda studier till resultatdelen hade både ett västerländskt samt ett 

österländskt perspektiv på medicin. Artiklar som exkluderades var reviews och artiklar 

skrivna på annat språk än det som författaren behärskar. Vid enstaka tillfällen valde 

författaren även att exkludera artiklar som kunde ha svarat på studiens syfte, men som inte 

fanns tillgänglig i fulltext, då tiden för att färdigställa studien var begränsad. 

Genomförande 

Sökandet efter passande litteratur genomfördes dels genom sökning i rekommenderade 

databaser, såsom PubMed, CINAHL och PsycINFO. PubMed är en databas som innefattar 

stora delar av publicerad forskning inom områdena medicin, omvårdnad och odontologi 

(Forsberg & Wengström, 2013). CINAHL är en databas som framför allt täcker 

omvårdnadsvetenskapliga studier samt forskning kring arbetsterapi och sjukgymnastik. 

PsycINFO täcker ett stort område med fokus på psykologisk forskning kring ämnena 

medicin, omvårdnad och liknande. En första provsökning för att penetrera omfattningen av 

valda forskningsområde gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. I databasen 

CINAHL användes sökordet premenstrual syndrome och de begränsningar som limiterade 

sökningen var att studierna skulle vara peer-reviewed, research article, full article och på 

det engelska språket vilket gav 117 stycken artiklar publicerade mellan 1989–2014. I 

PubMed gjordes liknande sökning med följande begränsningar: abstract, full text, human 

och på det engelska språket, vilket resulterade i 1674 artiklar. Vid ytterligare begränsning 

där artiklarna inte skulle vara äldre än tio år resulterade i 665 stycken artiklar. Av dessa var 

123 stycken så kallade reviews. Författaren använde sig sedan av Medical Subject 

Headings (MeSH termer) och booleska operatören AND i kombination vid sökning i 

databasen PubMed (Karlsson, 2012). I databasen CINAHL används ett system med 

ämnesord som kallas CINAHL Headings. Nyckelord användes i sökfältet efter studier som 

kunde vara lämpliga som material i studiens syfte, dessa var premenstrual syndrome, 
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premenstrual dysphoric disorder, experience, daily living, behaviour och treatment, vilka 

kombinerades i olika konstellationer. Flertalet artiklar till resultatet hittades genom så 

kallad sekundärsökningar där referenslistor granskades från både funna artiklar samt 

litterära verk som behandlat ämnet för studien (Östlundh, 2006). Dessutom hittades artiklar 

i databaser via funktionen ”liknande artiklar.” Författaren sökte efter lämpliga artiklar 

utifrån de inklusions- och exklusionskriterier som bestämts innan sökningen och artiklarna 

valdes ut genom att studera deras artikel och därefter abstrakt. Om artikeln visade potential 

att svara på föregående studies syfte, lästes den i sin helhet (Rosén, 2012). Denna process 

pågick kontinuerligt under arbetets gång. Sökprocessen till resultatartiklarna presenteras 

mera detaljerat nedan i tabell I: Översikt sökprocess.  

Tabell I: Översikt sökprocess 

Databas/datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

CINAHL/160406 Premenstrual 

syndrome 

AND 

experience 

Peer-reviewed 

research article, 

abstrakt, 

publicerad 

mellan 2006-

2016, engelska 

20 10 7 1 

CINAHL/160406 Premenstrual 

dysphoric 

disorder 

AND 

experience 

Peer-reviewed 

research article, 

abstrakt, 

publicerad 

mellan 2006-

2016, engelska 

5 0 0 0 

CINAHL/160406 Premenstrual 

syndrome 

AND 

healthcare. 

Premenstrual 

dysphoric 

disorder 

AND 

healthcare 

ger samma 

resultat. 

Peer-reviewed 

research article, 

abstrakt, 

publicerad 

mellan 2006-

2016, engelska 

2 2 2 1 

CINAHL/160406 Premenstrual 

syndrome 

AND daily 

life 

Peer-reviewed 

research article, 

abstrakt, 

publicerad 

mellan 2006-

2016, engelska 

5 2 2 1 

CINAHL/160406 Premenstrual 

syndrome 

AND 

behavior 

Peer-reviewed 

research article, 

abstrakt, 

publicerad 

mellan 2006-

2016, engelska 

14 8 6 1 
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CINAHL/160406 Premenstrual 

syndrome 

AND 

treatment 

Peer-reviewed 

research article, 

abstrakt, 

publicerad 

mellan 2006-

2016, engelska 

50 18 18 2 

CINAHL/160406 Premenstrual 

dysphoric 

disorder 

AND 

treatment 

Peer-reviewed 

research article, 

abstrakt, 

publicerad 

mellan 2006-

2016, engelska 

20 5 5 2 

PubMed/160428 Premenstrual 

syndrome 

AND daily 

life 

Publicerad 

mellan 2006–

2016, engelska, 

human, full 

text, abstract 

47 17 10 3 

PubMed/ 160501 Premenstrual 

syndrome 

AND 

treatment 

Abstract, free 

full text, 2006-

2016, English, 

human 

86 46 14 2 

PsycINFO/160410 Premenstrual 

syndrome 

AND daily 

(samma 

resultat för 

premenstrual 

dysphoric 

disorder) 

Peer-review, 

2006–2016, 

engelska, länk 

till fulltext 

3 3 0 0 

PsycINFO/160410 Premenstrual 

syndrome 

AND daily 

activities 

Peer-review, 

2006–2016, 

engelska, länk 

till fulltext 

5 2 2 0 

PsycINFO/160410 Premenstrual 

syndrome 

AND 

treatment 

Peer-review, 

2006–2016, 

engelska, länk 

till fulltext 

37 6 0 0 

Totalt   294 119 66 13 

 

 

Flertalet av artiklarna hittades upprepade gånger under de olika sökningarna. Åtta av de 

inkluderade resultatartiklarna hittades via sekundärsökning, s.k. manuell sökning, utifrån 

tidigare studiers referenslistor samt liknande artiklar (Ebrahimi et al, 2016; Halbreich et al, 

2012; Hoga et al, 2010; King & Ussher, 2012; Marr et al, 2011; Nazari et al, 2013; Reberte 

et al, 2014 och Schmeltzer et al, 2015). Totalt inkluderades 21 artiklar. 
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Databearbetning 

 

De valda resultatartiklarna fördes in en artikelmatris utarbetad av Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006), vilken redovisas i bilaga I. Matrisen används för att få överblick över 

artiklarna där de kvantitativa artiklarna granskades avseende reliabilitet och validitet och 

de kvalitativa studierna utifrån deras överförbarhet, pålitlighet och trovärdighet 

(Henricson, 2012). För denna granskning användes Sophiahemmets Högskolas riktlinjer 

för självständigt arbete på avancerad nivå utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

och Berg, Dencker och Skärsäter (1999) där varje studie graderades utifrån deras kvalitéer 

där (I) är hög kvalitet, (II) medel kvalitet och (III) låg kvalitet. De studier som författaren 

valde att ha med i resultatdelen är samtliga av kvalitet (I) och (II).  

Dataanalys 

 

Denna litteraturöversikts resultatdel består av sexton kvantitativa artiklar respektive fem 

kvalitativa artiklar och utav dessa är sex stycken kliniskt kontrollerade studier, fem är 

kvalitativa intervjustudier, fyra är icke-kontrollerade studier, fyra är randomiserade 

kontrollerade studier och två är retrospektiva studier. Samtliga titlar lästes vid 

artikelsökningen och om titeln upplevdes vara av intresse lästes även abstract. Därefter om 

abstract visade potential för studiens syfte lästes artiklarna översiktligt. När 

artikelsökningen upplevdes som mättad valdes 42 artiklar ut för att granskas ytterligare och 

varje artikel fördes in i en preliminär matris för att få en överskådlig översikt. På detta sätt 

underlättades urvalet till studiens resultatartiklar. Processen att välja ut artiklar som 

svarade på studiens syfte fortlöpte kontinuerligt fram tills dess att det var dags att 

sammanställa resultatet. Hälften av artiklarna valdes efter närmare granskning bort och 

ändamålet med denna grovgallring var att finna de artiklar som bäst besvarade syftet. Varje 

artikel studerades noggrant genom att resultatdelen fördes över till ett Word dokument 

varpå de delar som bedömdes svara på studiens syfte markerades, översattes och fördes 

över till ännu ett nytt dokument. Detta gjordes i syfte att finna essensen bland 

resultatartiklarna samt hitta en gemensam nämnare. På detta sätt underlättade det för att 

integrera studierna i resultatdelen. Artiklarna bedömdes utefter Sophiahemmets Högskolas 

riktlinjer för självständigt arbete på avancerad nivå utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) och Berg, Dencker och Skärsäter (1999), där varje enskild artikel graderades utifrån 

sin vetenskapliga kvalitet. De utvalda 21 resultatartiklarna fördes sedan över till en slutlig 

matris, var god se bilaga I. De valda artiklarna skrevs också ut för att få ett annat 

perspektiv och blick för det som stod skrivet i texten. Med överstrykningspenna 

färgmarkerades de delar som bedömdes svara på syftet. Dock tillförde detta inget nytt till 

resultatdelen.  

Validitet och reliabilitet 

 

Forskningsresultat ska när det sammanställs bedömas avseende vetenskaplig kvalitet 

utifrån dess reliabilitet och validitet. Under denna fas är det viktigt att som forskare vara 

ärlig och utgå från ett kritiskt och uppriktigt förhållningssätt i att bedöma eventuella 

felkällor som kan ha påverkat forskningsresultatet. Det ska tydligt framgå varför vissa 

metoder använts för att nå fram till studiens resultat och som därmed svarar på studiens 

syfte (Gustafsson, B., Hermerén, G. & Petterson, B, 2011). En vetenskaplig studie ska 

sträva efter att uppnå ett resultat med god reliabilitet och validitet. Med reliabilitet – 
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tillförlitlighet – menas de metoder som använts för att mäta olika variabler i en studie och 

att de har använts och tolkats på ett korrekt sätt. Begreppet statistisk tillförlitlighet refererar 

till sannolikheten att samma forskningsresultat skulle uppnås i en helt ny studie med helt 

andra objekt än de som deltog i den ursprungliga studien. Validitet – giltighet – definieras 

som de använda mätinstrumentens förmåga att mäta det som forskarna avser att mäta och 

huruvida insamlade data korrelerar till det som studiens syfte har som mål att svara på 

(Polit & Beck, 2012). 

Forskningsetiska överväganden 

 

Under arbetet med en systematisk litteraturstudie bör etiska reflektioner genomföras 

gällande urval, det vill säga att skribenten bör välja artiklar där det tydligt finns redovisat 

att författarna till studien fått godkännande av etisk kommitté eller att författarna under 

studiens gång tagit ställning till etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2013). 

Dessutom ska litteraturstudien framföra alla resultat, vilket även inkluderar de studier som 

inte bistår den ursprungliga hypotesen. Enligt Olsson och Sörensen (2011) ligger fyra 

fundamentala principer till grund för etiken; autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

principen att inte skada samt rättviseprincipen. Autonomiprincipen innebär att forskaren 

måste ta deltagarnas rätt till självbestämmande i beaktning och att den information som 

delges deltagarna ska vara begriplig och tillfredsställande. Godhetsprincipen innebär att 

forskarens mål med studien ska vara att göra gott och komma fram till nya insikter som 

gagnar behandling, diagnostik och förebyggande insatser liksom omvårdnaden. Principen 

att inte skada innebär att forskaren ska respektera och inte kränka de människor som deltar 

i forskningsexperiment samt de värderingar deltagarna besitter. Rättviseprincipen innebär 

bland annat att forskaren enligt särskilda vetenskapliga regler väljer ut deltagare för olika 

experiment. Forskning är av största vikt för människorna och det samhälle de lever i och på 

det sätt som den bidrar till en förbättrad standard avseende till exempel hälsa. Därför måste 

forskaren ibland väga nyttan av den studie som bedrivs mot kravet att säkra att individen 

inte kränks eller skadas. En vetenskaplig studie som har använt sig av bristfälliga eller 

felaktigt använda metoder, inte har redovisat samtliga observationer eftersom de inte 

stämmer överens med forskarens ursprungliga påstående eller inte redovisar eventuella 

bortfall anses inneha en dålig forskningsetik, liksom om den tid som deltagarna lagt ner på 

i sin medverkan i studien har orsakat onödigt mycket obehag och ansträngning 

(Gustafsson, Hermerén och Pettersson, 2011). De artiklar som inkluderats i resultatdelen i 

denna litteraturöversikt har alla resonerat kring etiska överväganden eller tydligt beskrivit 

deltagarnas medgivande till att medverka i studien samt beskrivit hantering av 

konfidentiella data. Under hela processen har det funnits en medvetenhet och förståelse 

kring litteraturöversiktens ämne, detta då författaren själv är kvinna och har erfarenhet av 

premenstruellt syndrom.  
 

RESULTAT 
 

Resultaten av de funna resultatartiklarna sammanställdes och presenteras i tabell II nedan 

av funna huvudteman och subteman. 
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Tabell II: Huvudteman och subteman 

PMS/PMDS påverkan på kvinnans dagliga 

liv 

PMS och PMDS generella påverkan på 

kvinnans vardag och de symtom som 

orsakar mest besvär 

Synliggöra PMS i de nära relationerna 

Kvinnans förhållningssätt till PMS 

Behandling av PMS/PMDS Medicinsk behandling 

Alternativ behandling 

 

PMS/PMDS påverkan på kvinnans dagliga liv 

 

Författaren kommer att konsekvent använda sig av den svenska benämningen 

premenstruell dysforisk störning (PMDS). Resultatartiklarna använder sig av förkortningen 

PMDD (premenstrual dysphoric disorder) utifrån den amerikanska psykiatriska 

diagnoshandboken DSM-IV (Bäckström, 2004b). 

 

PMS och PMDS generella påverkan på kvinnans vardag och de symtom som orsakar mest 

besvär  

 

Flertalet studier påvisade hur PMS påverkade kvinnans mentala och fysiska hälsa negativt 

liksom det dagliga livet i områden som sociala aktiviteter, relationer och arbetsprestationer 

(Choi et al., 2010; Craner, Sigmon, Martinson & McGillicuddy, 2013; Dennerstein, Lehert 

& Heinemann, 2011; Dennerstein, Lehert, Bäckström & Heinemann, 2010; Freeman et al., 

2011; Heinemann, Minh, Heinemann, Lindemann & Filonenko, 2012; Schmelzer et al., 

2015). Flera av studierna visade på att det fanns en tydlig parallell mellan de 

premenstruella symtomens allvarlighetsgrad och deras negativa inverkan på kvinnans 

sociala aktiviteter, relationer och arbetsprestation (Dennerstein et al., 2010; Dennerstein et 

al., 2011; Schmelzer et al., 2015).  Både fysiska och psykiska symtom hade en likartad 

negativ påverkan på det dagliga livet (Dennerstein et al, 2010). 

 

Några av studierna visade att PMS påverkade kvinnors förmåga att prestera i arbetslivet 

(Borenstein, Dean, Leifke, Korner & Yonkers, 2007; Choi et al., 2010; Heinemann et al, 

2012; Schmelzer et al, 2015). I en prospektiv studie utförd av Borenstein et al. (2007) 

under två månader på kvinnor i södra Kalifornien gjordes en jämförelse mellan kvinnor 

med medelsvår/svår PMS/PMDS med de kvinnor som hade mild eller ingen PMS/PMDS 

och resultatet visade att kvinnor med medelsvår till svår PMS hade fler frånvarodagar på 

jobbet på grund av hälsoskäl och större förlorad inkomst till följd av detta. De besökte 

också läkare oftare och hade även större sjukvårdskostnader jämfört med kvinnorna som 

endast hade mild PMS eller ingen alls. I en stor webbaserad enkätundersökning med 4032 

deltagare av Heinemann et al. (2012) rapporterade de kvinnor som deltog med medelsvår 

till svår PMS/PMDS en relativt hög arbetsfrånvaro på grund av upplevd PMS jämfört med 

de kvinnor som inte hade några premenstruella symtom eller symtom endast i en mild 

form. Likaså påverkades deras arbetsförmåga i högre grad på ett negativt sätt i jämförelse 

med kvinnor utan PMS eller mild form av PMS. I studien beskrevs hur de åtaganden 

kvinnorna hade i det dagliga livet utanför jobbet påverkades negativt av PMS och hade 

åtminstone en måttlig påverkan på det sociala livet och deltagande i hobbyverksamheter på 

fritiden. Choi et al. (2010) populationsbaserade webbundersökning genomförd i Korea 
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visade hur prestationsförmågan på arbetet och i universitet/skola, relationer med partner, 

familj och vänner liksom städning, fritidsaktiviteter och sexliv samtliga påverkades 

negativt av kvinnans upplevda PMS. Schmelzer et al. (2015) prospektiva studie påvisade 

liknande resultat, där framför allt PMS emotionella symtom tycktes ha mest negativ 

påverkan på det sociala umgänget och aktiviteter på fritiden. För en del kvinnor var 

spänningstillståndet, irritation, nedstämdhet, självkritiska tankar och huvudvärk de 

premenstruella symtom som gav mest besvär i det dagliga livet (Schmelzer et al., 2015). I 

en annan retrospektiv studie av Freeman et al. (2011) där information rörande behandling 

av kvinnors PMS samlats in mellan år 1998–2007, visade det sig att det var trötthet, 

irritation, spänning samt ilska, humörsvängningar och en känsla av att inte ha kontroll som 

orsakade mest obehag. De koreanska kvinnor som deltog i studien av Choi et al. (2010) 

upplevde att det var de muskulära ryggsmärtorna, buksmärtor och irritation som var de 

jobbigaste premenstruella symtomen. 

 

 

Synliggöra PMS i de nära relationerna 

I några av studierna bidrog premenstruella symtom till olika spänningar i de nära 

relationerna. Både kvinnor och män intervjuades och det som framkom i studierna visade 

på hur viktigt det är att PMS tas på allvar och att det är av betydelse att kunskapsluckor 

fylls i när partnern (och även kvinnan med PMS) saknar förståelse för fenomenet (Hoga, 

Vulcano, Miranda & Manganiello, 2010; Mooney-Somers, Perz & Ussher, 2008; Reberte, 

de Andrade, Hoga, Rudge & Rodolpho, 2014; Ussher & Perz, 2013). I en stor blandad 

metodstudie av Mooney-Somers et al. (2008) där sextio australienska kvinnor intervjuades 

beskrev kvinnor sin upplevelse av att upplysa om PMS som ett sätt att informera sin 

partner om att de inte kände sig som sitt vanliga jag. Detta gjorde att de fick tillåtelse att 

prata om hur de kände sig i sitt premenstruella tillstånd och gav partnern valet att bli 

medveten om detta tillstånd också. I många fall bidrog detta till att kvinnan fick ökat 

känslomässigt och praktiskt stöd, eftersom de premenstruella förändringarna gjorde att hon 

kände sig mer ömtålig samt upplevde ett ökat behov av stöd från sin partner. På liknande 

sätt skedde när partnern i fråga själv namngav PMS som orsak till kvinnans beteende och 

utifrån detta kunde kvinnan få utökat känslomässigt stöd, fysisk komfort och hjälp med det 

praktiska i hemmet. Detta stöd var vanligare i samkönade förhållanden, i jämförelse med 

heterosexuella förhållanden, men också där, fast i mindre utsträckning kunde kvinnor 

återberätta positiva upplevelser där partnern i fråga använt sig av begreppet PMS som 

orsak till kvinnornas besvär. I heterosexuella parförhållanden fanns det också tillfällen då 

kvinnor upplevde partnerns användning av ordet PMS som mer osäkert. Att namnge PMS 

var för många kvinnor också ett sätt att ge deras partner en chans att mildra deras gensvar 

på kvinnornas irritation, reaktivitet och ilska. PMS kunde med andra ord förklara kvinnans 

irritation gentemot partnern eller hennes oförmåga att klara av olika stressfaktorer hon 

normalt sett kunde klara av. En del av kvinnorna i studien kunde ange PMS som 

förmildrande omständigheter i samband med vissa incidenter med sina partner, även fast 

hon kanske i själva verket var missnöjd med förhållandet sin partner eller annat i livet. En 

del kvinnor i samkönade förhållanden uppgav att deras partner ofta blev lättade av att höra 

att de hade PMS som en orsak till ett visst beteende. Det fanns också en rädsla hos en del 

kvinnor, framför allt i heterosexuella förhållanden, att i alla konflikter alltid bli beskylld 

för att ha PMS som enda orsak till känslomässiga utspel – ”du har bara PMS”. En del 

kvinnorna i studien uppgav att deras partner många gånger undvek att använda sig av ordet 

PMS eftersom de var medvetna om att detta kunde upplevas av kvinnorna som att de inte 

tog deras känslor på allvar. Några av de intervjuade kvinnorna kunde också berätta hur 
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deras partner inte accepterade PMS som orsak till kvinnans besvär, dock endast i de 

heterosexuella förhållandena i denna studie. Kvinnorna förklarade också att det var svårt 

att beskriva känslan av att inte fungera som vanligt till deras partner eftersom det inte gick 

likställa med till exempel en sjukdom (Mooney-Somers, et al, 2008). 

 

Hoga et al. (2010) beskriver i en intervjustudie med 20 deltagande kvinnor från Brasilien 

hur en del kvinnor var bekanta med de typiska tecknen, både emotionella och fysiska, för 

PMS och var medvetna om att de påverkades av detta. Andra kvinnor kunde dock inte se 

sambandet mellan de kroppsliga och psykologiska förändringarna som ägde rum och det 

faktum att de hade PMS. Att för sent upptäcka tecknen på att de hade PMS hade i många 

fall en negativ inverkan på många områden i kvinnornas liv liksom deras livskvalitet. En 

del kvinnor förstod inte att de eventuellt kunde ha PMS förrän människor runt omkring 

påpekade detta, som till exempel vänner eller familjemedlemmar. När de premenstruella 

förändringarna dök upp utan att kvinnorna varit mentalt förberedda, påminde kvinnorna sig 

själva om att till nästa gång vara medveten om att de snart skulle ha mens, vilket beskrevs i 

en kvalitativ intervjustudie med 60 deltagande kvinnor från Australien (Ussher & Perz, 

2013). I studien av Hoga et al, 2010 visade det sig att en vanlig uppfattning bland 

kvinnorna i studien var att deras män sällan förstod det lidande som PMS orsakade och inte 

heller hur mycket det påverkade deras uppträdande, men att detta berodde på att männen 

själva inte hade liknande erfarenheter av detta och därför heller inte kunde anklagas för sin 

oförmåga att begripa fenomenet. De män som var medvetna om de premenstruella 

symtomen upplevdes som mer förstående och de försökte även på de sätt som fanns till 

buds underlätta för kvinnorna att stå ut med obehaget PMS gav upphov till. Männen 

uppfattade då även PMS som något naturligt och en del av den kvinnliga fysiologin. Ilska 

väcktes hos de kvinnor vars män uppvisade otillräcklig förståelse för de premenstruella 

symtomens inverkan på kvinnan, och istället skyllde tillståndet på kvinnans ostabila och 

känslomässiga natur, vilket i sin tur gav upphov till gräl och dåligt inflytande i deras 

relationer. Detta studerades särskilt i en intervjustudie utförd i Brasilien av Reberte et al. 

(2014) där 20 män som intervjuats kunde berätta att de la märke till en ökad irritabilitet, 

nedstämdhet och känslighet hos sina kvinnliga partners under den tid de hade PMS, liksom 

en ökad önskan om att få vara i fred. De uppfattade det som ett oattraktivt inslag i 

kvinnornas beteende. Studien visade att männens otillräckliga kunskap om PMS gjorde det 

svårt för dem att hantera och förstå varför deras partner uppträdde annorlunda under den 

premenstruella perioden. Ibland misstänkte de även att de symtom som kvinnorna uppgav 

var påhittande. Männen kunde se att de premenstruella förändringarna som uppstod hos 

kvinnorna påverkade deras förmåga att utföra de dagliga aktiviteterna. Några av männen 

förstod att deras egna uppfattningar om PMS var influerat av vanliga missuppfattningar 

och efter en längre tids erfarenhet med fenomenet kunde de dra slutsatsen att det berodde 

på kvinnans hormoner. Deras sätt att hantera kvinnorna med PMS var att hålla sig på sin 

kant och försöka undvika konflikter genom att få sina partners att känna sig bättre.  Några 

av männen tyckte att sjukvården borde vara kvinnorna mer behjälpliga, antingen med 

lämpliga läkemedel, som kunde antingen lugna, stabilisera eller helt bota PMS eller också 

genom någon form av psykiatrisk behandling (Reberte et al, 2014). 

 

Kvinnans förhållningssätt till PMS 

 

I en kvalitativ intervjustudie av Ussher och Perz (2013) visade det sig att flera av 

kvinnorna använde sig av egna strategier för att minska besvären under den tid de hade 

PMS.  De beskrev hur de mentalt förberedde sig på att ha PMS genom att noggrant följa 

sin menstruationscykel och vara medveten om de dagar de premenstruella förändringarna 
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trädde in – detta för att kunna påminna sig själva om varför de kände sig exempelvis 

tröttare. För några av kvinnorna hjälpte det att vara medveten om sin PMS, då detta 

normaliserade själva upplevelsen och gjorde det till en del av kvinnan och inte något 

patologiskt. De visste att det var ett övergående förlopp och lärde sig att följa med 

kroppens signaler. En av de vanligaste strategierna för att stå ut med sin PMS var för de 

intervjuade kvinnorna att undvika situationer och/eller människor som de visste kunde 

trigga igång dem negativt, både när det gällde familjen eller jobbet. Ett annat sätt för 

kvinnorna att försöka hantera känslorna under PMS var att försöka dämpa sig eller ta ett 

kliv tillbaka för att undvika konflikt. Några av kvinnorna beskrev att det fanns en önskan 

att dra sig undan de krav och ansvar som ställdes på dem i relationer när de hade PMS. En 

del av dem valde att göra detta genom att så bara för en kort stund ta en paus från alla 

måsten som en form av strategi att klara av sin PMS och också som det enda tillåtna 

tillfället att få göra detta. De beskrev också hur de var mindre självkritiska under den 

premenstruella perioden och mer snälla mot sig själva. Att få vara ensam beskrevs både 

som ett sätt att undvika konflikter, men innebar också en positiv aspekt av den 

premenstruella upplevelsen genom att få rum för egen tid. Detta kunde också kombineras 

med fysiska aktiviteter som trädgårdsarbete och långpromenader. Flera av deltagarna valde 

under den premenstruella perioden att försöka sova mer och äta hälsosam kost, som ett sätt 

att minska den de upplevda besvären under PMS. En viktig aspekt av kvinnornas möjlighet 

att kunna hantera de premenstruella spänningarna på beskrivna sätt var att de också fick 

förståelse och stöd från den närmaste familjen. Studien visade också att stöd och förståelse 

från partner var mer vanligt i samkönade relationer i jämförelse med heterosexuella 

förhållanden. 

 

King och Ussher (2012) beskriver i deras kvalitativa intervjustudie med 47 deltagande 

kvinnor från Australien, hur kvinnorna inte bara upplevde sin PMS som negativ, utan 

faktiskt beskrev hur de kände sig fyllda av energi och tillfredsställda under den tiden. 

Dessutom gav det dem en möjlighet att släppa loss och legitim tillåtelse att få ha egentid 

och ta hand om sig själva. De premenstruella symtomen visade på att mensen snart skulle 

komma, vilket upplevdes som en lättnad för några av kvinnorna och en del kvinnor 

upplevde sig mer som mer attraktiva.  Några av kvinnorna beskrev hur den ökade energin 

bidrog till att de fick saker gjorda strax innan mens. De fick också tillfälle att släppa på inre 

spänningar och tillät sig att gråta eller vara arga samt ventilera dessa känslor mer öppet, 

vilket för många kvinnor upplevdes som positivt. Studien visar också att några av 

kvinnorna kände sig mer sexuellt upphetsade och/eller blev lättare uppeggade innan mens, 

vilket bidrog till att frigöra deras sexuella spänningar. En del av kvinnorna blev strax innan 

mens mer ordningsamma och använde detta genom att hålla det rent och städat omkring 

sig, vilket några av kvinnorna upplevde som positivt – en av de deltagande kvinnorna 

tyckte dock att denna känsla av att vilja hålla det städat runtomkring sig snarare bidrog till 

en negativ upplevelse med ökad stress och svårigheter att hinna med allt. För en del 

kvinnor gav PMS dem en giltig ursäkt att prioritera sig själv i första hand och samtidigt 

passa på att njuta av sådant de normalt sett lät bli. Många av kvinnorna njöt av att få unna 

sig själv att äta ”förbjuden mat” vilket var en humörförhöjare, en källa till ökad energi och 

ett sätt att stå ut med de mer negativa aspekterna av PMS (King & Ussher, 2012). 
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Behandling av PMS/PMDS 

 

Medicinsk behandling 

Två av studierna utvärderade effekten av SSRI preparat enskilt eller i kombination med 

ångestdämpande läkemedel mot premenstruellt syndrom och premenstruell dysforisk 

störning (Freeman, Sammel, Lin, Rickels & Sondheimer, 2011; Nazari, Yari, Jariani, 

Marzban & Birgandy, 2013). I en retrospektiv studie av Freeman et al. (2011) med 447 

deltagare påvisades att Sertralin®, en form av SSRI preparat, uppvisade en god effekt i att 

behandla premenstruella syndrom och premenstruell dysforisk störning. Studien indikerade 

också att framför allt äldre kvinnor med premenstruella syndrom svarade bättre på detta 

preparat. Studien visar att mottagligheten för detta preparat skiljde sig beroende på om det 

var fysiska, psykiska eller blandade premenstruella symtom som dominerade hos den 

enskilda kvinnan. Den största förbättringen kunde ses hos kvinnor med både emotionella 

och fysiska symtom medan de kvinnor som endast besvärades av fysiska symtom inte hade 

lika god effekt av preparatet. Emotionella symtom som irritabilitet, humörsvängningar, 

oro/spänningar, känslor som ledsamhet, hopplöshet och deprimerad liksom upplevelsen av 

kontrollförlust minskade avsevärt hos de kvinnor som behandlades med Sertralin® i 

jämförelse med placebogruppen. Generellt kunde studien påvisa att framför allt två fysiska 

symtom förbättrades; svullnadskänslan och ömma bröst. Fluoxetin® och Buspiron® är två 

SSRI preparat som utvärderades avseende sin effekt mot premenstruellt syndrom i en 

enkelblind studie av Nazari et al. (2013). Av hundra ursprungliga deltagare fullföljde 

sjuttiofem kvinnor studien och fick under två månader inta antingen Fluoxetin® 20 

mg/dagligen (38 deltagare) eller Buspiron® 10 mg/dagligen (37 deltagare). Deltagarna fick 

fylla i en PMS dagbok där femton fysiska och emotionella symtom värderades som 

obefintliga, milda, medelsvåra eller svåra. Detta utfördes innan behandlingen samt efter en 

och två månader med behandling. Studien visade att både Fluoxetin® och Buspiron® hade 

positiv effekt på de premenstruella symtomen, men att de inte kunde påvisa någon skillnad 

avseende effekten mellan de olika preparaten. 

 

Flertalet studier utvärderade effekten av olika preventivmedel mot både premenstruellt 

syndrom och premenstruell dysforisk störning (Halbreich et al., 2012; Javidan et al., 2014; 

Marr, Niknian, Shulman & Lynen, 2011; Segebladh, Borgström, Nyberg, Bixo & 

Sundström-Poromaa, 2009). I en randomiserad, kontrollerad dubbelblind, 

multicenterstudie av Halbreich et al. (2012) var syftet att utvärdera effekten av kontinuerlig 

tillförsel av lågdoserad levenorgestrel och etinylöstradiol för oralt bruk, jämfört med 

placebo hos 244 deltagare med PMDS. Studien visade att de kvinnor som fick dessa 

kombinerade p-piller under drygt fyra månader förbättrades i vissa avseenden, såsom 

förmågan att fungera i arbetslivet och i relationer under den sena lutealfasen, liksom i 

uppvisandet av irritabla, depressiva och fysiska premenstruella symtom. Segebladh et al. 

(2009) utvärderade i deras randomiserade, dubbelblinda studie med cross-over design och 

27 deltagare, vilka kombinationer av hormonersättning som lämpar sig bäst i behandlingen 

av humörsvängningar för de patienter som har premenstruell dysforisk störning och 

samtidigt behandlas terapeutiskt med gonadotropinfrisättande agonister. Samtliga deltagare 

fick tre olika sorters kombinationer av östrogen och progesteron under studien och alla 

behandlades samtidigt med injektioner av en gnRH-agonist som innehåller den aktiva 

substansen leuprorelin; i Sverige existerar preparatet under namnet Enanton Depot®. Bäst 

effekt kunde i denna studie ses hos deltagarna när de samtidigt fick hormonersättning med 

den högsta dosen av östrogen i kombination med progesteron, det vill säga 1,5 mg 

östradiol transdermalt (Divigel®) tillsammans med 400 mg progesteron vaginalt. Javidan 
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et al. (2014) utvärderade effekten av ett kombinerat p-piller som heter Marvelon (i Sverige 

finns samma form av preparat under namnet Desolett®) mot premenstruella symtom. Detta 

under en klinisk prövning utförd i Iran med 61 deltagare. Innehållet i varje tablett är 150 

mikrogram desogestrel och 30 mikrogram etinylestradiol. Varje deltagare fick under sex 

menstruationscykler inta det kombinerade p-pillret under 21 dagar med start från första 

dagen på menstruation och med ett uppehåll 7 dagar varje cykel. Kvinnorna fick sedan vid 

fem tillfällen besvara enkäter där de fick gradera olika fysiska och psykiska premenstruella 

symtom de upplevde; innan de började med p-pillret samt efter första, andra, tredje och 

sjätte cykeln. Statistisk analys kunde påvisa att samtliga premenstruella symtom som 

graderats i början förbättrades efter kontinuerligt intag av detta kombinerade p-piller. Ett 

annat kombinerat p-piller innehållande 20 mikrogram etinylestradiol och 3 gram 

drospirenon med namnet Yaz® utvärderades i en randomiserad, dubbelblind, 

placebokontrollerad studie genomförd i USA med avseende att utvärdera effekten på 

premenstruell dysforisk störning (Marr et al., 2011). Kvinnorna fick under tre 

menstruationscykler inta detta preparat under 24 dagar med start mellan första och andra 

dagen vid mensens början och därefter under fyra dagar inta placebopreparat, eller under 

tre cykler inta endast placebo-preparat. Kvinnorna fick sedan fylla i enkäter där de 

värderade premenstruella symtom allt eftersom studien fortlöpte. Resultatet av studien 

visade att premenstruella besvär associerade med negativa känslor, matbegär och 

vattenretention minskade signifikant i den grupp som intog det kombinerade p-pillret i 

jämförelse med kontrollgruppen. 

 

Alternativ behandling 

Effekten av akupunktur på symtom som depression och ångest orsakade av premenstruell 

dysforisk störning utvärderades i en enkelblind randomiserad studie utförd i Brasilien av 

Carvalho et al. (2013) med 30 deltagare. De akupunkturpunkter som användes var sådana 

som tidigare rekommenderats för behandling avseende ångest och depression, liksom för 

olika gynekologiska besvär. Deltagarna behandlades antingen med äkta akupunktur eller 

med så kallad sham akupunktur, som används i studier som en form av placebo för att 

säkerställa eventuell effekt av äkta akupunktur. Studien påvisade att de deltagare som 

behandlades med den riktiga formen av akupunktur i högre grad fick minskade besvär av 

depression och ångest i jämförelse med gruppen som fick sham akupunktur. 

Vitamintillskott för att minska premenstruella besvär utvärderades i en av studierna: 

Ebrahimi, Dadkhah & Fathizadeh (2016) undersökte i en randomiserad dubbelblind 

kliniskt kontrollerad studie med 86 deltagare huruvida vitamin D och E hade någon effekt 

på premenstruellt syndrom. Deltagarna som delades in i tre grupper, där en grupp fick 

tillskott av vitamin D, det andra gruppen vitamin E och den tredje gruppen ett 

placebopreparat. Efter två månader påvisade en viss förbättring av premenstruella besvär i 

samtliga grupper, men enligt författarna sågs den största skillnaden bland de deltagare som 

intog vitamin E. 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

En litteraturöversikt var ett bra alternativ för studiens ändamål, det vill säga att presentera 

hur PMS påverkar kvinnors dagliga liv samt tillgängliga behandlingar. Denna översikt 

redovisar på ett blygsamt sätt studiens syfte utifrån ett globalt perspektiv och inte bara 
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svenska förhållanden. Syftet med denna studie hade möjligen kunnat besvaras med så 

kallad intervjumetod, detta för att få en djupare inblick i hur kvinnor i Sverige upplever att 

premenstruellt syndrom påverkar deras dagliga liv, inte bara ATT det gör det. Det hade 

gjort det möjligt att penetrera djupare i vilka behandlingsmetoder som erbjuds kvinnor i 

Sverige och effekten av dessa som ett komplement. Resurser fanns dock inte tillgängliga 

för att genomföra omfattningen av ett sådant arbete.  

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur premenstruellt syndrom påverkar 

kvinnors dagliga liv samt vilka behandlingar som finns att tillgå för PMS och PMDS. De 

artiklar som ligger till grund för resultatet handlar dock inte bara om hur de enskilda 

kvinnornas dagliga liv påverkas, utan enstaka studie visar även partnerns upplevelse av hur 

det är att leva med en kvinna som besväras av PMS. Dock anser författaren att de studierna 

var intressanta att ta med eftersom flera av dem påvisade den negativa effekt som PMS kan 

ha på nära relationer, därför är partners synvinkel något att beakta. Artiklarna som 

inkluderades var av olika design. Då syftet med studien var att undersöka hur kvinnans 

dagliga liv påverkas av premenstruellt syndrom tror författaren att studien hade gagnats av 

fler kvalitativa studier där forskaren strävar efter att uppnå en förståelse för helheten kring 

särskilda förhållanden och tillför mer information om varje individs åsikt, ord eller 

beteende kring ett särskilt fenomen (Olsson & Sörensen, 2007). Flertalet artiklar med 

kvalitativ ansats fanns tillgängliga, men var då väsentligen äldre än tio år. Eftersom detta 

inte överensstämde med litteraturöversiktens valda urval av resultatartiklar exkluderades 

dessa trots att de hade kunnat svara på föreliggande studies syfte. Detta kan ses som en av 

svagheterna med litteraturöversikten. 

Författaren valde att inte begränsa artiklarnas geografiska ursprung, vilket innebär att 

studier från både Australien, Tyskland, USA, Brasilien, Korea, Iran, Canada och Sverige är 

inkluderade i litteraturöversikten. Dessutom är två av studierna så kallade multinationella 

studier, vilket kan betraktas som en fördel då föreliggande studies resultat avseende det 

premenstruella syndromets påverkan på dagligt liv blir mer generaliserbart. Den 

internationella spridningen kan också anses vara en styrka eftersom utövare inom vård 

rörande kvinnors hälsa möter individer från flertalet olika kulturer. Kunskapen om PMS 

kommer då att vara till gagn liksom vetskapen om att premenstruella symtom kanske 

existerar hos alla kvinnor, men att den individuella kvinnans vetskap om själva fenomenet 

kan vara begränsad. En svaghet med litteraturöversikten är att inga av studierna är gjorda i 

Afrika, vilket gör att den inte helt uppvisar den globala spridningen av resultatartiklar som 

vore önskvärt. Att inga artiklar finns med från Afrika är något som författaren reflekterade 

över efter det att resultatet redan sammanställts. Detta väckte en nyfikenhet huruvida det 

finns studier gjorda i Afrika. En sökning i syfte att finna artiklar med sitt ursprung i Afrika 

gjordes därför i PubMed med sökorden premenstrual syndrome AND Africa publicerade 

mellan 2006–2016, vilket resulterade i tretton artiklar. Samtliga av dessa studier är gjorda i 

Nigeria eller Etiopien, av dessa är den en artikel från Etiopien som skulle ha kunnat svara 

på litteraturöversiktens syfte. Detta innebär att PMS och PMDS inte är några okända 

begrepp i Afrika, men att det tycks vara ett delvis begränsat forskningsområde i denna del 

av världen. Studier från Afrika skulle sannolikt ha kunnat inkluderas i litteraturöversikten 

om författaren under sökning av resultatartiklar valt att ha med sökord med respektive 

världsdel, vilket ytterligare hade kunnat stärka litteraturstudiens validitet avseende global 

spridning.  

En av styrkorna med denna litteraturöversikt är att ämnet ifråga är ständigt aktuellt och i 

kommande profession som barnmorska är kunskapen om det premenstruella symtomet 

mycket betydelsefullt eftersom barnmorskan sannolikt kommer att möta flertalet kvinnor 
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med PMS i varierande svårighetsgrad under sitt yrkesverksamma liv. Att som barnmorska 

ta varje enskild kvinnas upplevelse av PMS på allvar skapar ett förtroende mellan 

barnmorska och vårdtagare, vilket i sin tur kan leda till en ökad förståelse för PMS 

påverkan på det dagliga livet. Under skrivprocessens gång fanns en reflektion om 

förförståelse till ämnet premenstruellt syndrom, detta eftersom författaren är kvinna och 

själv har erfarenhet av PMS. En stark strävan har varit att inte låta detta influera arbetets 

resultat, men det finns en medvetenhet om att valet av resultatartiklar trots allt kan ha 

påverkats. Studier som valdes bort i resultatdelen var studier som höll för låg vetenskaplig 

kvalitet, det vill säga graderades (III). Flera av de kvantitativa studierna valdes bort 

eftersom de hade ett mycket kraftigt bortfall bland deltagarna utan förklaring. Några av 

artiklarna inkluderades inte till resultatdelen eftersom det rörde sig om så kallade 

fallrapporter. Eftersom deras signifikans rörande föreliggande studies syfte ändå är av 

intresse valde författaren att inkludera dem i diskussionen. Efter viss tvekan valde 

författaren att inte ha med artiklar rörande behandling och utprövande av olika 

växtbaserade läkemedel i resultatdelen eftersom flera av dem inte är lättillgängliga i 

Sverige. Flertalet av dessa studier grundade konklusionen på allt för få deltagare vilket 

skulle ha bidragit till en nedsatt kvalitet i denna litteraturöversikt. Dessutom var antalet 

studier rörande växtbaserad behandling många till antalet och varje studie representerade 

en ny växt, vilket inte bidrog till någon evidens avseende behandling för premenstruellt 

syndrom. Fokus valdes på olika metoder av behandling av PMS som finns lätt tillgänglig i 

den svenska hälso- och sjukvården. Det rekommenderas att vårdpersonal bör ha en mer 

återhållsam åsikt rörande växtbaserade läkemedel och inte direkt ordinera eller föreslå 

sådana preparat utan eftertanke eftersom detta kan stå i direkt motsats till pålitlig evidens 

och vetenskap (Läkemedelsverket, 2016). 

Artiklarna som författaren valt att ha med i resultatet har granskats avseende vetenskaplig 

kvalitet enligt Sophiahemmets Högskolas granskningsmall utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Eftersom författaren är att 

betrakta som en nybörjare vad gäller denna kunskap finns det risk för att artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet kan ha misstolkats, vilket kan betraktas som en svaghet (Forsberg & 

Wengström, 2013). Litteratursökningen är genomförd i flera databaser – CINAHL, 

PubMed och PsycINFO, vilket kan anses som en styrka. Sökning efter lämpliga studier till 

litteraturöversikten kräver att sökningen genomförs i flera elektroniska databaser för att få 

en acceptabel bredd (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Vid databassökningen 

exkluderades flertalet artiklar efter att endast titeln lästs, vilket kan ha bidragit till att flera 

artiklar som kunde ha svarat på föreliggande studies syfte ej kom med. Vid sökning i de 

olika databaserna fann författaren att flera av artiklarna dök upp flera gånger. Samma 

artiklar kunde också återfinnas i flera av studiernas referenslistor vilket kan indikera att 

valda studies ämnesområde inte har en sådan stor forskningsbredd, men det kan också tyda 

på att författaren till föreliggande arbete inte använde sig av tillräckligt många sökord och 

därmed gick miste om flera betydelsefulla studier. Då författaren hade begränsad tid till 

förfogande att finna litteratur lämplig för litteraturöversiktens syfte kan detta ha påverkat 

kvalitén på arbetet negativt (Henricson, 2012).  

Den första selekteringen av resultatartiklar resulterade i 42 stycken med potential. Dessa 

fördes in i en preliminär matris för att få en överskådlig blick över studierna och kunna 

bedöma deras relevans för studiens syfte. Detta var ett ganska tidsödande arbete, dock 

upplevde författaren att det annars hade blivit svårare att välja bland artiklarna, då framför 

allt behandlingen av premenstruellt syndrom täcker många olika studier med många olika 

inriktningar. Att föra över studiernas resultatdelar till enskilt Worddokument för att få 

överblick, istället för som traditionellt skriva ut varje enskild artikel och sedan markera 
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med överstrykningspenna fungerade över förväntan väl och det är sannolikt att författaren 

även i eventuella framtida uppsatser kommer att använda sig av samma metod för 

dataanalys. Vid genomförandet av denna litteraturöversikt skrevs dock artiklarna ut då 

författaren ville vara säker på att få med alla nyanserna av studiernas resultatdel. Denna del 

av analysen skulle därmed kunna vara både en styrka; eftersom författaren på detta sätt 

minskat risken för att resultaten inte förvanskats, men också en nackdel; då mer tid istället 

kunde ha lagts på någon annan del i skapandet av litteraturöversikten. 

Artiklarnas validitet granskades av endast en författare, vilket kan ha varit en nackdel 

avseende litteraturöversiktens resultatdel som helhet, då författandet och granskandet av 

artiklar i en litteraturöversikt utförd av flera författare stärker giltigheten i arbetet 

(Henricson, 2012). Dock har fyra handledningstillfällen som skett tillsammans med fyra 

andra skribenter och respektives handledare ägt rum, där samtliga har läst in sig på allas 

arbeten och kommit med konstruktiv kritik under hela skrivarprocessen. Detta anser 

författaren kan anses vara en styrka då detta kan bidra till att det som skrivits är 

faktabaserat och förstärker både arbetets kredibilitet och tillförlitlighet (Henricson, 2012). 

Litteraturöversiktens olika resultatartiklar är framför allt av kvantitativ design, varav två 

stycken är globala retrospektiva studier. Dessa studier uppvisar liknande resultat samt 

använder sig av liknande statistiska metoder för att analysera sina respektive studiers data, 

vilket tyder på att forskningsresultatet skulle kunna vara applicerbart så väl inom mindre 

som större studier. Detta stärker litteraturöversiktens reliabilitet. Studierna uppvisar god 

validitet då de använder sig av väl redovisade mätinstrument och där resultatet svarar på 

studiernas ursprungliga syfte (Polit & Beck, 2012). En medvetenhet hos författaren finns 

dock om att kunskapen om användandet av olika statistiska mätinstrument är 

förhållandevis låg. Fördjupande kunskaper rörande statistisk analys skulle sannolikt ha 

underlättat tolkandet av de olika studiernas insamling och analys av data. Därmed kan de 

studier som ingår i denna litteraturöversikts resultatdel ha skattats högre avseende 

vetenskaplig validitet och reliabilitet, än vad de varit förtjänt av. 

Resultatdiskussion 

 

Denna litteraturöversikt syftade till att belysa hur PMS och PMDS påverkar kvinnans 

dagliga liv och vilka tillgängliga behandlingar som finns. Då större delen av artiklarna var 

kvantitativa resulterade detta i att flera av studierna mer konstaterade att det finns en 

negativ parallell mellan upplevda premenstruella symtom, deras allvarlighetsgrad och 

kvinnans dagliga liv och inte så mycket på vilka olika sätt det dagliga livet påverkades. Sju 

av resultatartiklarna visade på att PMS väsentligt hade en inverkan på både den fysiska och 

emotionella hälsan hos de kvinnor som deltog i studierna (Choi et al, 2010; Craner et al, 

2013; Dennerstein et al, 2010; Dennerstein et al, 2011; Freeman et al., 2011; Heinemann et 

al., 2012; Schmelzer et al., 2015). Studierna redogjorde för PMS påverkan hos kvinnor i 

det dagliga livet i följande delar av världen: Nordamerika (USA, Canada), Sydamerika 

(Brasilien, Mexico, Colombia, Venezuela), Europa (Tyskland, Italien, Frankrike, 

Storbritannien, Spanien, Ungern, Polen, Sverige, Österrike), Asien (Korea, Hongkong, 

Thailand, Kina, Indien, Pakistan) samt Australien. Den globala spridningen skulle kunna 

tyda på att PMS och PMDS är något som större delen av världens kvinnor besväras av i 

varierande omfattning. Dock är det viktigt att påpeka att kvinnans upplevelse av 

premenstruella symtom också möjligtvis kan vara mer eller mindre influerade av den 

kontext som kvinnan befinner sig i. Kvinnor som lever i utvecklingsländer kan i vissa fall 

ha en levnadsstandard som i sig ger upphov till en negativ påverkan på den fysiska och 

psykiska hälsan. Flera studier pekade specifikt på det premenstruella symtomets negativa 



 

24 
 

påverkan på arbetslivet (Borenstein et al, 2007; Choi et al, 2010; Heinemann et al, 2012; 

Schmelzer et al, 2015. Kvinnor med PMS stannade hemma oftare från jobbet med fler 

sjukdagar och inkomstbortfall som följd. De besökte också sjukvården vid fler tillfällen till 

följd av sina besvär. Det går att spekulera kring hur kvinnans sjukdagar och det 

ekonomiska inkomstbortfallet som en del kvinnor har till följd av PMS och PMDS kan 

vara en bidragande faktor till den ojämställdhet som existerar på arbetsmarknaden och 

huruvida ekonomisk förlust i form av arbetskraft utifrån ett samhällsperspektiv 

förekommer. I studien av King och Ussher (2012) upplevde en del av kvinnorna att deras 

PMS gav dem kraft och energi till att få saker gjort till skillnad från andra dagar under 

menstruationscykeln. Denna aspekt är intressant och väcker frågan om hur dessa kvinnor 

kunde kanalisera sina premenstruella humörsvängningar till något konstruktivt: om det är 

en medveten eller omedveten handling. 

Evidens tycks peka på att PMS och PMDS påverkar kvinnans dagliga liv, vilket också har 

presenterats i resultatet. Övervägande del av studierna visar att det dagliga livet påverkas 

negativt (Choi et al, 2010; Craner et al, 2013; Dennerstein et al., 2010; Dennerstein et al, 

2011; Freeman et al., 2011; Heinemann et al., 2012; Schmelzer et al., 2015), en studie 

visade på att upplevelsen av PMS inte behöver vara allt igenom negativ (King & Ussher, 

2012). I modellen Dagligt Liv ↔ Funktionellt Hälsotillstånd (DL↔FH) utarbetad av 

Carnevali (1999) beskrivs det hur en människas hälsotillstånd tätt är förknippat med 

individens förmåga att balansera mellan de utmaningar och krav som utgör det dagliga 

livet och de resurser individen har till sitt förfogande, både inre och yttre. Carnevali (1999) 

menar att de förpliktelser, aktiviteter och upplevelser i en individs dagliga liv påverkas av 

individens möjlighet att hantera dem utifrån sina inre och yttre resurser. Även upplevelsen 

av stress och omgivningens förväntningar på den enskilda individen påverkar det dagliga 

livet i hög grad och därmed individens upplevelse av hälsa. Här drar författaren till 

föreliggande arbete paralleller till kvinnan upplevelse och hantering av PMS och PMDS. 

Den nutida kvinnan lever ofta ett kravfullt liv, där både karriär, familj och sociala 

aktiviteter ställer höga krav på prestation. Stressrelaterade symtom är mycket snarlika de 

premenstruella symtomen med bland annat ångest, nedstämdhet, irritation och negativa 

tankar för att nämna några (Vårdguiden, 2014). När kvinnan upplever hormonella 

förändringar, kan stress mycket väl bidra till att dessa förändringar känns av mer, i 

jämförelse med om kvinnan fick en chans att lyssna på kroppens signaler – inte bara under 

PMS – utan varje dag och utifrån detta anpassa omständigheter i det dagliga livet till mer 

hanterbart. Detta förutsätter också att det finns ett stöd från kvinnans omgivning, vilket 

Carnevali (1999) beskriver som en viktig yttre resurs. Studier av Hoga et al., (2010); 

Mooney-Somers et al, (2008); Reberte et al., (2014) och Ussher & Perz, (2013) har tidigare 

redovisats där vikten av stöd och förståelse bland de som stod närmast kvinnorna med 

PMS redovisades. Carnevali (1999) menade att omgivningens förståelse för den enskilda 

individens upplevda hälsotillstånd antingen kunde bidra till, eller försvåra individens 

möjlighet att hantera det dagliga livet. Författaren till föreliggande arbete menar därför att 

den kvinna som besväras av PMS och PMDS, skulle bli signifikant hjälpt om faktisk 

kunskap om det premenstruella syndromet kunde delges omgivningen och där 

barnmorskan skulle kunna bidra mer aktivt med sin specifika kunskap om kvinnokroppen 

och hormonernas betydelsefulla roll, både på ungdomsmottagning samt inom 

mödrahälsovården eller andra områden där möten med kvinnor i alla åldrar uppstår. 

Fem kvalitativa intervjustudier som ingick i resultatdelen kunde på ett mer nyanserat sätt 

beskriva kvinnors upplevelser av PMS och hur detta påverkade det dagliga livet (Hoga et 

al., 2010; King & Ussher, 2012; Mooney-Somers et al, 2008; Reberte et al, 2014, Ussher & 

Perz, 2013). I fyra av dessa studier beskrev både män och kvinnor hur PMS kunde påverka 
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de nära relationerna på ett ibland negativt vis (Hoga et al., 2010; Mooney-Somers et al, 

2008; Reberte et al., 2014; Ussher & Perz, 2013). De australienska kvinnor som deltog i 

studien av Mooney-Somers et al (2008) hade ofta ett komplext förhållande till fenomenet 

PMS. De kvinnor som var medvetna om att de betedde sig eller reagerade annorlunda 

under tiden strax före mens, förberedde i många fall partnern på denna fas och informerade 

om varför. I denna studie sågs dock en oro hos kvinnorna att konflikter med deras partner 

generellt alltid skulle skyllas på PMS, eller att deras åsikter skulle bortförklaras med att de 

hade PMS (Mooney-Somers et al, 2008). Detta felaktiga användande av ordet PMS är inte 

ovanligt i olika sammanhang där kvinnor som valt ett mer utåtagerande beteende, höjt 

rösten och givit luft åt sina åsikter beskyllts för att ha PMS. En av deltagarna i studien av 

Mooney-Somers et al. (2008) beskrev tydligt oviljan att använda sig av PMS som ursäkt i 

varje konflikt. Swann (1995) beskriver i sin intervjustudie hur sådant beteende som dåligt 

moderskap, kontrollförlust, våldsamhet och ilska inte passar in i det västerländska idealet 

för hur den feminina kvinnan ska uppträda utifrån förväntad könsroll. Dessa maner 

kategoriseras och beskylls inte sällan för att bero på premenstruellt beteende. Halbreich 

(2006) har tidigare beskrivit hur det kom sig att PMS slog rot i samhället som ett kvinnligt 

tillstånd orsakat av de månatliga hormonerna. Här är det en intressant aspekt hur stor del 

samhället har haft i konstruerandet av begreppen PMS och PMDS utifrån dessa 

förväntningar på kvinnliga attribut och om kvinnan som besväras av återkommande, 

månatliga emotionella och fysiska symtom väljer att skylla på PMS för att det förväntas av 

henne. 

Författaren anser att om kvinnan ska kunna kommunicera om sin PMS krävs det av henne 

också ett ansvar i att kunna förklara orsaken till de psykiska och fysiska symtomen på ett 

adekvat sätt så att partnern verkligen förstår och inte skuldbelägger sig själv. Detta kräver 

att kvinnan själv har tillräckligt med kunskap om premenstruella symtom.  I studien av 

Mooney-Somers et al (2008) sågs stödet från partnern som en viktig del för kvinnorna i att 

hantera den tid de hade PMS. Detta beskrevs också i studierna av Hoga et al. (2010) och 

Reberte et al. (2014) där flera kvinnor kunde beskriva hur partnerns oförståelse och 

bristfälliga kunskap om fenomenet PMS ofta gav upphov till konflikter orsakade av 

kvinnans, i deras tycke, märkliga beteende. Skillnader i stödet till kvinnan med PMS kunde 

påvisas mellan heterosexuella och samkönade relationer, där kvinnliga partners i 

samkönade relationer uppvisade en högre förståelse för kvinnans upplevelse av PMS, detta 

eftersom partnern själv sannolikt gick igenom denna fas varje månad (Mooney-Somers et 

al, 2008; Ussher & Perz, 2013). Det är rimligt att tro att den kroppsliga upplevelsen av 

PMS för män nog inte går att helt förstå eftersom de själva inte är så styrda av hormoner 

med den månatliga menstruationen som följd, men att kunskap om den kvinnliga anatomin 

och fysiologin (liksom mannens) går att förstå på det teoretiska planet med hjälp av tidig 

information till unga vuxna. I intervjustudien av Reberte et al. (2014) där brasilianska män 

ger sin bild av PMS bekräftar denna kunskapsbrist hos män och visar även på att männens 

förståelse för PMS ökar om dessa kunskapsluckor fylls i. Det saknades kunskap om PMS 

och dess inverkan på det kvinnliga fysiska och psykiska välmående och hennes dagliga liv 

både hos män men också hos kvinnor (Hoga et al, 2010; Mooney-Somers et al, 2008; 

Ussher & Perz, 2013). När kvinnorna inte var medvetna om att de befann sig i den 

premenstruella fasen och både emotionella och fysiska symtom uppdagades utan att de 

kunde dra paralleller mellan symtomen och PMS skapade detta i många fall oro hos 

kvinnorna att det kanske var något fel på dem (Hoga et al, 2010). 

En studie som i denna litteraturöversikt betraktades som särskilt intressant var den som 

gjordes av King och Ussher (2012) där PMS beskrivs av de intervjuade kvinnorna som en 

delvis positiv upplevelse. Kvinnan i dagens samhälle har fortfarande dubbla krav på sig att 
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både prestera i arbetslivet och samtidigt ta hand om större delen av hem och hushåll samt 

familjeaktiviteter rörande eventuella barn. Sociala media influerar kvinnans 

medvetna/omedvetna stress i att hinna med allt ovanstående med ytterligare krav på att 

leva ett hälsosamt liv med allt vad det innebär. PMS kommer då som en tillfällig ”befriare” 

där kvinnan tillåts prioritera sig själv i första hand, om än så bara för några timmar och 

kanske också ger sig själv lov att få äta sådant som kvinnan annars försöker låta bli, t.ex. 

sötsaker. Här ska dock poängteras att PMS för den sakens skull inte är en enbart 

konstruerad upplevelse, utan högst reell med hormonella förändringar, men att utnyttja 

egentiden kan vara ett sätt för vissa av kvinnorna att hantera den stressfulla situation som 

PMS faktiskt innebär. I studien av King och Ussher (2012) sågs en också en ökad 

kroppsmedvetenhet hos de kvinnor som valde att se PMS ur ett positivt perspektiv, vilket i 

sin tur bidrog till en ökad sexuell lust under den premenstruella perioden. Några av 

kvinnorna kände sig också mer attraktiva än annars. Detta kan ses i perspektiv till studien 

av Rerberte et al. (2014) där de brasilianska männen som intervjuades beskrev kvinnor 

med PMS som mindre tilltalande när kvinnorna uppvisade i synnerhet humörsvängningar, 

irritation och sorgsenhet. Här är det rimligt att fundera över om dessa brasilianska mäns 

åsikter om kvinnans uteblivna attraktion under PMS är grundade i kulturspecifika 

värderingar om hur kvinnan ska vara för att uppfattas som attraktiv eller om detta är en 

generaliserbar uppfattning hos män i hela världen. 

De studier som ligger till grund för resultatet och som handlar om behandling av PMS och 

PMDS kunde delas in i en medicinsk och en alternativ sektion. Freeman et al. (2011) och 

Nazari et al. (2013) utvärderade effekten av SSRI preparat enskilt eller tillsammans med 

ångestdämpande läkemedel mot PMS och PMDS. Halbreich et al, (2012), Javidan et al, 

(2014), Marr et al, (2011) och Segebladh et al, (2009) utvärderade i sina studier effekten av 

kombinerade p-piller mot PMS och PMDS. De preparat som användes i studierna var 

bland annat Desolett® och Yaz®. Samtliga preparat visade sig efter en viss tids 

användning ha god effekt mot både fysiska och psykiska premenstruella symtom. En 

nyfikenhet väcktes kring vilka eventuella biverkningar dessa preparat som använts i de 

olika studierna har utifrån FASS. En snabb efterforskning visar att några av de vanligaste 

biverkningarna är muntorrhet, minskad sexlust, gastrointestinala besvär i form av 

illamående, kräkningar och diarré, ökad aptit, viktökning, yrsel, rubbningar rörande 

menstruationscykeln, psykiska symtom som nervositet, sömnbesvär, depression och 

humörförändringar (Buspiron®, 2014; Desolett®, 2015; Fluoxetin®, 2016; Sertralin®, 

2015; Yaz®, 2015). Det kan mycket väl tänkas att den medicinska behandlingen av 

framför allt PMDS kanske kan gagna en del kvinnor, men att det är viktigt att förskrivaren 

och kvinnan som ska påbörja en behandling är medveten om de biverkningar dessa 

preparat har och att det initialt kan ses en försämring av de psykiska symtomen innan 

förbättring ses. Det är dock sannolikt att den medicinska behandlingen av PMS och PMDS 

initieras när andra behandlingsformer inte gett någon effekt.  

Även vid förskrivning av kombinerade p-piller är det viktigt att det tydligt framgår vilka 

eventuella biverkningar som kan förekomma Det tycks vara en trend den senaste tiden att 

förespråka fördelarna med kombinerade p-piller som ett skydd mot bland annat ovarial 

cancer. Flera artiklar i media har dessutom pekat på det onormala med att ha så många 

menstruationer och ägglossningar som kvinnor idag har, eftersom kvinnan för hundra år 

sedan födde fler barn med paus i menstruerandet som följd. Här är det viktigt med en 

nyanserad debatt med både för- och nackdelar kring användandet av kombinerade p-piller, 

speciellt eftersom det finns rekommendationer att använda detta för att minska 

premenstruella symtom. Dagens kvinnor är ofta mycket pålästa och information om olika 

läkemedelspreparat är lätt tillgänglig med nutidens webbaserade informationssajter, därför 
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är det viktigt att barnmorskan kan bemöta kvinnors frågor om till exempel PMS med den 

vetskapen som bakgrund. Det är också viktigt att respektera de kvinnor som aktivt väljer 

att inte inta preparat med hormoner av olika anledningar och istället finna andra strategier 

som kan hjälpa dem att hantera sin PMS. Lika viktigt är det att försöka avdramatisera 

användandet av antidepressiva läkemedel för de kvinnor där någon annan strategi inte har 

fungerat. Det finns fortfarande något skambelagt i att behöva använda sig av antidepressiva 

och ångestdämpande läkemedel då det likställer kvinnan som labil och psykiskt sjuk. Det 

är som sagt inte ovanligt att människor med allehanda åkommor väljer att söka 

webbaserade fakta om de olika symtom de besväras av och hur dessa åkommor behandlas, 

innan de söker hjälp från sjukvården. En enkel sökning på internet med sökorden PMS och 

behandling leder till sidor för rekommendationer riktade till både allmänheten och 

professionella utövare. I Sverige rekommenderar Vårdguiden (2014) i första hand 

alternativa behandlingar av PMS såsom motion, avslappning, minska på stress, försöka 

tillgodose tillräckligt med sömn, minskning av alkoholintag och regelbundet intag av 

hälsosam kost. De rekommenderar också preventivmedel som hämmar ägglossning och 

vätskedrivande preparat men de konstaterar också att vissa kvinnor mår sämre av p-piller. 

Antidepressiva läkemedel nämns också som behandling mot PMS och PMDS liksom 

kognitiv beteendeterapi (Vårdguiden, 2014). Bixo (2015), författare på Internetmedicin om 

premenstruell dysforisk syndrom, rekommenderar inte medicinsk behandling vid milda 

symtom utan poängterar den terapeutiska effekt som ökad förståelse för PMS kan inbringa. 

Vid svårare symtom föreslås SSRI preparat, däribland Premalex® som är den enda 

medicinska behandlingen med direkt indikation för PMDS i Sverige. Citalopram® och 

Setralin® nämns också. Vidare beskrivs användningen av kombinerade p-piller mot PMDS 

liksom GnRH antagonister som alla hämmar ägglossningen i varierade grad. Även här höjs 

ett varnade finger för att hormoner i kombinerade p-piller i vissa fall kan få kvinnor med 

PMDS att må ännu sämre. Janusinfo (2016) rekommenderar behandling utifrån Kloka 

listan däribland Escitalopram® och Sertralin®. Stockholms läns läkemedelskommittés 

expertråd för obstetrik och gynekologi på Janusinfo (2016) rekommenderar beprövade 

SSRI-preparat som ovan nämnda framför det nyare läkemedlet Premalex®, eftersom det är 

så pass mycket dyrare och att effekten ändå är den samma hos äldre SSRI-preparat.  

I denna litteraturöversikt nämns också alternativa behandlingar och strategier för att lindra 

symtomen vid PMS och PMDS i studier av Carvalho et al. (2013), Ebrahimi et al. (2016) 

samt Ussher och Perz (2013). I studien av Carvalho et al. (2013) där effekten av 

akupunktur på symtom som ångest och depression testades på kvinnor som led av PMDS 

drog författarna till studien slutsatsen att akupunktur kan vara ytterligare ett 

behandlingsalternativ för PMDS. Deltagarantalet – trettio kvinnor - var dock relativt lågt i 

denna studie och effekten av akupunktur skulle sannolikt gagnas av fler studier. 

Akupunktur används sedan en tid tillbaka i Sverige för behandling av framför allt olika 

smärttillstånd (Bjerneroth Lindström, 2012). Ebrahimi et al. (2016) hade som syfte att 

undersöka om vitamin D och E har någon gynnsam effekt på PMS. Även i denna studie var 

deltagarantalet förhållandevis lågt, med åttiosex kvinnor. Forskarna i denna studie drog 

också slutsatsen att både vitamin D och E, men framför allt vitamin E kan minska 

symtomen vid PMS och därmed kan nyttjas av kvinnor med premenstruella symtom. I 

Ussher och Perz (2013) studie visade de deltagande kvinnorna att PMS kan mildras av 

egenvård och kroppskännedom, vilket även Vårdguiden (2014) rekommenderar till 

allmänheten. Ur barnmorskans perspektiv måste alla nämnda behandlingsmetoder, från 

medicinsk till alternativ, utgå från den individuella kvinnan, hennes specifika besvär och 

omständigheterna som hon lever i. Det tycks inte finnas någon behandling som är universal 

och som helt ”botar” premenstruella besvär.  



 

28 
 

Slutsats 

 

Premenstruella symtom kan hos en del kvinnor påverka deras fysiska och psykiska 

välbefinnande på ett sådant sätt att det i hög grad påverkar det dagliga livet negativt inom 

flera domäner, såsom arbete, familjerelationer och fritidsaktiviteter. Kvinnans möjlighet att 

öppet kunna kommunicera om sin PMS kan bidra till en ökad förståelse för fenomenet hos 

de människor som är delaktiga i kvinnans liv. Detta kan i sin tur leda till att kvinnan finner 

nya strategier i att kunna hantera sin PMS när stödet från anhöriga finns tillgängligt. Hos 

de kvinnor där de premenstruella symtomen är svåra finns både medicinsk och alternativ 

behandling tillgängligt. Forskning pågår i detta nu för att finna nya behandlingsmetoder i 

att lindra premenstruella tillstånd. 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Kunskapen om PMS och PMDS skulle vara till stor nytta hos de praktiserande 

barnmorskorna på mödravården och på ungdomsmottagningar. Att redan på ett tidigt stadie 

nå ut till unga vuxna, till exempel genom skapandet av informativa media såsom kortare 

webbaserade filmer skulle kunna vara ett alternativ i att öka kunskapen om hur hormoner 

under menscykeln kan komma att påverka fysiskt och psykiskt välmående hos kvinnan, 

förslagsvis som praktiskt underlag vid sexualundervisning. Även denna litteraturöversikt 

kan bidra till att öka kunskapen hos praktiserande barnmorskor om premenstruella 

syndrom och på det viset medverka till en bättre vägledning för drabbade kvinnor om vilka 

behandlingsalternativ som kan vara aktuella och om egna strategier samt hur de 

kommunicerar problemet med sin partner och omgivning. 

Förslag till vidare forskning 

 

Etiologin till PMS och PMDS är ännu inte helt klarlagd. Det vore önskvärt om ytterligare 

forskning fokuserades på att få en förklaring till varför en del kvinnor besväras av PMS 

eller PMDS. Därefter torde forskning kring både medicinsk och alternativ behandling 

kunna riktas mer åt själva grundorsaken till PMS och inte endast selektivt symtomlindra de 

symtom som orsakar mest besvär, vare sig de är av fysiologisk eller emotionell natur. 

Utifrån ett barnmorskeperspektiv skulle det vara intressant att genomföra en intervjustudie 

för att kartlägga utövande barnmorskors nuvarande kunskaper om PMS och PMDS, samt 

hur de kommunicerar om detta med de kvinnor de möter inom de olika hälso- och 

sjukvårdsdomänerna. 
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Inkomst, ålder och ursprungsland 

I 

(P) 
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internationell 

studie 

kvinnors dagliga liv.  bestående av 23 

premenstruella 

symptom, 

sociodemografiska 

och livsstils 

variabler och 

effekter på ADL. 

Deltagare från 

Tyskland, Italien, 

Frankrike, 

Storbritannien, 

Spanien, Ungern 

samt Brasilien och 

Mexico. 

påverkade också det dagliga livet. 

Upp till 35 % av kvinnor i reproduktiv 

ålder i Europa och Latinamerika 

påverkades medelsvårt till svårt i sitt 

dagliga liv till följd av premenstruella 

symtom. 

Dennerstein, 

Lehert, 

Heinemann, 

2011, 

internationell 

studie 

Global study of 

women’s experiences 

of premenstrual 

symptoms and their 

effects on daily life 

Att avgöra 

transkulturella och 

liknande effecter på 

kvinnors upplevelser 

av PMS och deras 

inverkan på det 

dagliga livet (ADL). 

 

Tvärsnittsstudie. 

Totalt 7226 kvinnor 

mellan 15-49 år 

rekryterades 

slumpvis med 

ungefär 400 vardera 

från Spanien, 

Tyskland, Frankrike, 

Ungern, Italien, 

Italien, México, 

Brasilien, Pakistan, 

Hongkong och 

Thailand.  

Frågeformulär 

fylldes i med 23 

symtom på PMS, 

sociodemografiska 

och livsstilsvariabler 

N= 7226 De vanligaste symtomen var uppsvälldhet, 

magkramper, ömma bröst, irritation, 

generella muskel/ryggsmärtor. Symtomens 

svårighetsgrad stod i proportion till hur 

många menstruationscykler som 

drabbades. En linjär modell kunde påvisa 

att de dominerade PMS symtomen kunde 

associeras med ålder, antal födda barn, 

aktuell rökning och de land de kom ifrån. 

PMS fysiska och psykiska symtom hade 

likartad negativ inverkan på ADL, samt 

påverkades även av kunskap och 

medverkan i sportsliga aktiviteter. 

Kvinnors kunskap om PMS  och PMDD 

varierade med intensitet, ålder, kunskap 

och ursprungsland.   

I 

(P) 
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och kvinnornas 

kunskap om 

premenstruella 

termer. Statistisk 

analys med R 

Statistical 

Package.13.  

Ebrahimi,  
Dadkhah, 

Fathizadeh, 

2016, Iran 

Evaluating the effects 

of vitamin D and 

vitamin E supplement 

on premenstrual 

syndrome: A 

randomized, 

double‑ blind, 

controlled trial 

Att fastställa om 

vitamin D och E har 

någon effekt på 

PMS i jämförelse 

med 

placebopreparat. 

 

 

Randomiserad 

dubbelblind kliniskt 

kontrollerad studie. 

De fyllde i dagliga 

PMS symtom under 

två månader innan 

de randomiserades 

till de olika 

grupperna. 

Vitaminerna samt 

placebo intogs under 

två månader där 

deltagarna i ena 

gruppen dagligen 

fick inta 200 mg 

vitamin D, den andra 

gruppen 100 mg 

vitamin E samt 

tredje gruppen 

placebopreparat. 

Efter två månader 

jämfördes resultaten 

avseende 

premenstruella 

symptom som de 

N=86 (44) Symtomen minskade i samtliga grupper, 

men minskade allra mest i gruppen som 

intog vitamin E och minst i 

kontrollgruppen. Skillnaderna mellan 

grupperna var dock inte signifikant. 

 

 

 

 

I 

(RCT) 
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hade varit innan 

vitaminintag och 

sedan efteråt. 

 

 

 

Freeman, 

Halberstadt, 

Rickels, 

Legler, Lin, 

Sammel, 

2011, USA 

Core symptoms that 

discriminate 

premenstrual 

syndrome. 

Att identifiera 

huvudsymptom som 

kan urskilja PMS ur 

prospektiva dagliga 

dagboksskattningar 

och fastställa 

associationen mellan 

dessa symptom och 

funktionell 

nedsättning. 

Materialet från tre 

kliniska tester stödda 

av NIH ( National 

Institutes of Health) 

mellan 1998-2007 

som rörde 

behandling av 

kvinnors PMS.  

Material till denna 

studie inkluderade 

alla kvinnor som 

kompletterat en full 

dagboksanteckning 

från en menscykel. 

PMS symtom 

poängsattes utifrån 

Penn DSR, som 

listar 17 PMS 

symtom.  

N=1081 (319) Sex centrala symtom kunde urskiljas: 

ångest=spänningar, humörsvängningar, 

smärta, aptit=lust efter särskild mat, 

kramper, och minskat intresse för 

aktiviteter. Cirka 95% av alla deltagare 

rapporterade en viss nivå av 

funktionsnedsättning i arbete, familjeliv 

eller sociala aktiviteter, men oftast i 

familjerelationer följt av sociala aktiviteter 

och sedan arbetet.  

I 

(R) 

Freeman, 

Sammel, Lin, 

Rickels, 

Sondheimer, 

2011, USA 

Clinical subtypes of 

premenstrual 

syndrome and 

responses to 

Sertraline treatment 

Att uppskatta 

responsen hos olika 

symtomatiska 

subtyper vid 

behandling med 

Sertralin. 

Detta var en 

sekundär analys av 

data för kvinnor som 

diagnostiserats med 

PMS eller PMDS 

som behandlades i 

tre National 

N=447 The PMS and premenstrual dysphoric 

disorder diagnoses improved similarly with 

sertraline relative to placebo, whereas 

symptom-based subtypes had differential 

responses to treatment. The mixed 

symptom subtype had the strongest 

response to sertraline relative to placebo 

I 

(R) 
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Institutes of Health 

stödda kliniska 

prövningar. Tre 

PMS subtyper 

identifierades 

baserat på dominans 

av psykologiska, 

fysiska, eller båda 

symtomtyperna. 

Poängen för varje 

symptom och en 

total premenstruella 

poäng beräknades 

från dagliga symtom 

via dagböcker. 

Förändring från 

baslinjen efter tre 

behandlade 

menstruationscykler 

uppskattades med 

användning av 

linjära 

regressionsmodeller. 

and the physical symptom subtype had the 

poorest response to sertraline 

Halbreich, 

Freeman, 

Rapkin, 

Cohen, 

Grubb, 

Bergeron, 

Smith, 

Mirkin, 

Constantine, 

Continious oral 

levonorgestrel/ethinyl 

estradiol for treating 

premenstrual 

dysphoric disorder 

Att undersöka vilken 

effekt kontinuerligt 

intag av 

levenorgestrel 90 

mikrogram och 

etinylestradiol 20 

mikrogram har på 

premenstruellt 

dysforiskt störning. 

Multicenter, 

randomiserad, 

dubbelblind, 

placebokontrollerad 

studie. 186 kvinnor 

med PMDS fick 

LNG/EE och 181 

kvinnor fick placebo 

i 112 dagar. 

N=244 (123) En förbättring avseende de premenstruella 

symtomen kunde ses i den grupp som intog 

LNG/EE. 

I 

(RCT) 
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2012, 

USA/Canada 

Ifyllandet av Daily 

records of severity 

of problems. Analys 

med ANCOVA  

Heinemann, 

Minh, 

Heinmann, 

Lindemann, 

Filonenko, 

2012 

Tyskland 

Intercountry 

assessment of the 

impact of severe 

premenstrual 

disorders on work and 

daily activities 

Att systematiskt 

utvärdera effekten 

av PMS på 

arbetsfrånvaro och 

dess produktivitet 

med hjälp av flera 

språkligt anpassade 

enkäter. 

 

 

 

 

 

En stor, 

internationell, 

utforskande, icke 

hypotetisk- 

webbaserad enkät 

undersökning. 

Studiedeltagarna 

screenades med 

hjälp ett 

frågeformulär 

bestående av 11 

kärnfrågor liknande 

DRSP (Daily Record 

of Severity of 

Problems). 

Logistiska 

regressionsanalyser 

utfördes i efterhand 

för att beskriva den 

statistiska 

betydelsen av 

eventuella 

observerade 

skillnader och som 

stöd för tolkningen. 

N=4032 (3001) Kvinnor med medelsvår till svår 

PMS/PMDD rapporterade en högre nivå av 

arbetsfrånvaro och nedsatt 

funktionsförmåga i arbetet på grund av 

deras upplevda premenstruella symptom i 

jämförelse med de som hade mild/ingen 

PMS. Likaså kunde kvinnor med 

medelsvår/svår PMS/PMDD rapportera en 

högre andel funktionsnedsättning i de 

dagliga aktiviteterna, hobbyverksamheter 

och sociala aktiviteter samt fler dagar då 

deras relationer påverkades till följd av 

premenstruella symtom, i jämförelse med 

kvinnor med mild/ingen PMS. 

 

 

 

 

II 

(CCT) 

Hoga, 

Vulcano, 

Miranda, 

Male behavior in 

front of women with 

Premenstrual 

Att beskriva hur 

männen beter sig när 

kvinnor har PMS. 

En kvalitativ metod 

med intervjuer 

användes samt 

N=20 Följande kategorier kunde identifieras: 

- svårigheten i att identifiera symtomen 

och anta en vårdande roll 

I 

(K) 
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Manganiello, 

2010, 

Brasilien 

Syndrome: narratives 

of women 

 narrativ analys. 

Studien utfördes i 5 

steg konstruerade av 

författarna till 

studien. 

Intervjuerna tog 

plats på kvinnornas 

arbetsplats på 

studieplatsen eller i 

hemmen. 

Intervjuerna varade 

mellan 20-60 

minuter. Materialet 

transkriberades och 

tolkades därefter. 

- avsaknad av kunskap och känslighet hos 

män och dess effekt på parrelationer. 

 

 

Javidan, 

Haghollahi, 

Ramezanzade

h, 

Yekaninejad, 

Amiri, 

Noroozi, 

Hosseini, 

Nekoo, 2014, 

Iran 

Effects of Ethinyl 

Estradiol plus 

Desogestrel on 

Premenstrual 

Symptoms in Iranian 

Women 

Att fastställa 

effekten av 

kombinerade p-piller 

i behandlingen av 

PMS och andra 

parametrar som är 

associerade med 

välbefinnande och 

hälsa hos kvinnor i 

Iran. 

 

 

 

Klinisk prövning. 

Deltagarna fick 

under en 21/7 dagars 

regim p-piller 

bestående av 

desogestrel 150 

mikrogram och 

etinyl estradiol 30 

mikrogram  

(Marvelon) under 

sex 

menstruationscykler. 
Linjär blandad 

modell analys   

N=61 De premenstruella symtomen minskade 

signifikant över tid efter intag av p-pillret 

Marvelon. Inga effecter på blodfetterna 

kunde påvisas, vikt höll sig konstant under 

hela perioden. 

 

I 

(CCT) 

King, Ussher, 

2012, 

Australien 

It’s not all bad: 

Women’s 

construction and lived 

Att undersöka 

kvinnors upplevelse 

av det positiva i 

Data insamlades från 

8 fokusgrupper, 

totalt 47 deltagare 

N= 47 Större delen av de kvinnor som deltog 

kunde rapportera en mängd positiva 

premenstruella förändringar av varierat 

I 

(K) 
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experience of positive 

premenstrual change 

samband med PMS 

och deras 

förklaringar till 

varför dessa 

upplevelser anses 

som positiva.  

 

 

 

 

 

 

med ungefär 4-7 i 

varje grupp. 

Uppföljande 

intervjuer med två 

utav deltagarna vars 

upplevelser av PMS 

positiva aspekter 

ansågs vara värda 

ytterligare 

undersökning. 

Semistrukturerade 

intervjuer utförda en 

och en tillsammans 

med förste författare  

slag. Bland annat inkluderade dessa 

förändringar en tillåtelse att få ta hand om 

sig själv, de kände sig mer attraktiva, var 

glada över att mensen snart skulle komma 

samt känslan av att få släppa på inre 

spänningar och en ökad energi och glädje. 

 

 

 

 

Marr, 

Niknian, 

Shulman, 

Lynen, 2011, 

USA 

Premenstrual 

dysphoric disorder 

symtom cluster 

improvement by 

cycle with the 

combined oral 

contraceptive 

ethinylestradiol 20 

mcg plus 

drospirenone 3 mg 

administered in a 24/4 

regimen   

Att utvärdera 

symtomförbättring 

vid PMDS vid varje 

cykel hos de kvinnor 

som intar 

kombinerade p-piller 

En subanalys av en 

fas III, dubbelblind, 

multicenterstudie . 

Kvinnor med 

bekräftad PMDD 

randomiserades till 

EE 20 mikrogram / 

drospirenon 3 mg 

24/4 eller placebo 

under tre 

menstruationscykler. 

N=449 (1) Förbättring av symtomen sågs i alla tre 

cykler hos de som intog det p-pillret i 

jämförelse med kontrollgruppen. 

I 

(RCT) 

Mooney-

Somers, Perz, 

Ussher, 2008 

Australien  

A complex 

negotiation: Women's 

experiences of 

naming and not 

naming premenstrual 

distress in couple 

Studien undersökte 

hur ofta kvinnor 

namngav 

premenstruella 

förändringar PMS i 

intima relationer, 

Datainsamling från 

stor blandad 

metodstudie. 60 

semi-strukturerade 

intervjuer mellan 

2004-2006 och som 

N=60 Tre subteman teman kunde identifieras 

utifrån det övergripande temat att namnge 

”PMS”: att namnge för att förklara, PMS 

som enda förklaring till besvären och PMS 

som ej godtagbar förklaring till besvären. 

 

I 

(K) 
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relationships deras förklaring 

varför de namngav 

det eller inte och 

deras upplevelse av 

att deras partner 

använde sig av 

ordet.  

varade mellan 45-90 

minuter. Materialet 

analyserades med en 

variant av 

temaanalys utifrån 

Braun and Clarke. 

Nazari ,Yari , 

Jariani , 

Marzban, 

Birgandy, 

2013, Iran 

Premenstrual 

syndrome: a single-

blind study of 

treatment with 

buspirone versus 

fluoxetine 

Att jämföra 

Fluoxetin och 

Buspiron i 

behandlingen av 

PMS. 

 

 

En enkelblind 

studie; en grupp 

behandlades med 

Fluoxetin 20 mg 

dagligen och den 

andra gruppen 

behandlades med 

Buspiron 10 mg 

dagligen under två 

månader. Deltagarna 

utvärderades innan 

studien samt efter en 

och två månader 

genom infyllandet 

av enkät. Analys 

med parat t-test, 

oberoende t-test och 

upprepade 

mätmetoder.  

N=75 (25) Både Fluoxetin och Buspiron visade 

signifikant effektivitet i behandlingen av 

PMS under hela behandlingsperioden. Inga 

skillnad kunde ses mellan de båda 

preparaten avseende denna effekt. 

 

 

 

II 

(CCT) 

Reberte, Cogo 

de Andrade, 

Hoga, Rudge,  

Rodolpho, 

2014, 

Brasilien 

Men’s perceptions 

and attitudes toward 

the partner with 

premenstrual 

syndrome 

Att undersöka mäns 

upplevelser och 

beteende mot sin 

kvinna när de har 

PMS. 

 

En kvalitativ studie 

med 20 individuella 

intervjuer med 

brasilianska män 

mellan 21-29 år 

gamla, som sedan 

N=20 Fyra kategorier kunde identifieras utifrån 

mäns upplevelser: 

A) hur män observerade kvinnans beteende 

förändringar B) oro och förvirring tidigt i 

förhållandet C) kunskap om PMS ledde till 

att män bättre kunde förstå förändringarna 

I 

(K) 
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analyserades 

tematiskt. 

Intervjuerna varade 

mellan 25-60 

minuter. De 

inspelade 

intervjuerna 

transkriberades 

verbatimt. 

Beskrivande 

kategorier 

identifierades och 

skapades. 

 

 

 

 

D) behovet av hjälp från hälso- och 

sjukvården samt mediciner 

 

 

Schmelzer, 

Ditzen, 

Weise, 

Andersson, 

Hiller, 

Kleinstäuber, 

2015, 

Tyskland 

Clinical profiles of 

premenstrual 

experiences among 

women having 

premenstrual 

syndrome (PMS): 

Affective changes 

predominate and 

relate to social and 

occupational 

functioning. 

Att undersöka 

symtomens 

svårighetsgrad hos 

kvinnor som lider av 

premenstruellt 

syndrom samt 

samband mellan 

symtomens 

svårighetsgrad och 

kvinnans 

funktionsnedsättning 

Prospektiv studie 

över en 

menstruationscykel.

Deltagarna värvades 

till studien i tre steg: 

1. Retrospektiv 

screening där de 

blev uppmanade att 

gradera sina 

premenstruella 

symtom  

2. Telefonintervju 

där de uppmanades 

informera om 

samtidiga diagnoser 

N=91 (301) Spänningar och irritabilitet var de mest 

allvarliga symptom. Huvudvärk, 

irritabilitet, självironiska tankar och 

nedstämdhet var de symptom som var 

subjektivt rankade som den mest 

betungande. Väsentliga samband 

konstaterades mellan den genomsnittliga 

premenstruella svårighetsgraden och 

funktionsnedsättning. Svårighetsgraden av 

premenstruella affektiva symtom var 

relaterade till social försämring. 

Svårighetsgraden av psykiska symtom 

korrelerade med yrkesfunktion. 

 

II 

(CCT) 
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enligt IDCL 

checklista 

3. Dagbok över 

dagliga PMS 

symtom under en 

full 

menstruationscykel. 

Ifyllandet av en 

modifierad enkät 

kallad PMS 

Inventory, baserad 

på DSM-IV kriterier 

för premenstruell 

dysforisk störning 

med 27 påstående 

rörande symtom och 

3 punkter rörande 

social och 

funktionell 

försämring i relation 

till PMS. Statistisk 

analys med   IBM 

SPSS Statistics 19. 

Segebladh, 

Borgström, 

Nyberg, Bixo, 

Sundström-

Poromaa, 

2009, Sverige 

Evaluation of 

different add-back 

estradiol and 

progesteron 

treatments to 

gonadotropin-

releasing hormone 

agonist treatment in 

patients with 

Att avgöra vilken 

ersättningshormons 

terapi som patienter 

med PMDS med 

samtidig behandling 

med 

gonadotropinfrisätta

nde hormone, 

svarade bäst på 

Tre olika 

ersättningshormon 

terapier utvärderades 

i en randomiserad, 

dubbelblind, cross-

over klinisk studie 

hos 27 patienter med 

PMDD. De olika 

doserna bestod av 1. 

N=27 (22) Den dos som innehöll högst andel estradiol 

tillsammans med progesteron gav bäst 

effekt i jämförelse med de båda andra 

doserna. 

II 

(RCT) 
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006). 

 

premenstrual 

dysphoric disorder 

avseende effekt på 

humöret. 

Estradiol 1,5 mg och 

400 mg progesteron 

2. 1,5 mg estradiol 

och placebo samt 3. 

0,5 mg estradiol och 

400 mg progesteron. 

Dagliga 

symtomskattningar 

avseende humör och 

fysiska symtom. 

Ussher, Perz, 

2013, 

Australien 

PMS as a process of 

negotiation: Women’s 

experience and 

management of 

premenstrual distress 

Att undersöka om 

det är möjligt för 

kvinnor i en 

västerländsk 

kulturell kontext att 

omvandla negativ 

premenstruellt 

förändring för att 

effektivt undvika 

eller minska 

premenstruella 

lidande. 

Deltagare valdes ut 

från en större studie 

med blandade 

metoder (som 

handlade om 

bildandet och 

upplevelsen av PMS 

hos kvinnor som 

självdiagnostiserat 

sig) intervjuer en 

och en som 

analyserades med 

hjälp av teoretisk 

tematisk analys av 

ett material-

diskursiva-

intrapsykiska 

perspektiv. 

N=60 Tre teman urskiljdes: 

”Egenkontroll och medvetenhet: 

erkännande och acceptans av 

premenstruella förändringar ",  ”Att 

hantera premenstruella besvär genom 

självreglering  inklusive: ett undvikande av 

stress och konflikter"," undanfly 

relationskrav och ansvar ", och ”att ta hand 

om sig själv samt Coping som en  

intersubjektiv upplevelse. 

  

I 
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KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 
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