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                      BILAGA I 

SAMMANFATTNING 

 

Könshormoner påverkar kvinnan under hela hennes liv i varierande grad. Regelbundna 

menstruationer är ett tecken på att ägglossningen fungerar och att kvinnan är fertil. Den sista 

menstruationen kallas menopaus och inträffar vanligtvis för kvinnor runt femtio års ålder. 

Klimakteriet definieras som åren före och efter menopausen. Den här perioden varierar i 

längd, allt från några månader till flera år och kommer oftast gradvis. Det finns olika symtom 

som är förknippade med klimakteriet och de flesta kvinnor upplever någon gång under denna 

period besvär som kan vara hormonbristrelaterade. Barnmorskans omvårdande roll vid 

övergången till klimakteriet kan vara att bedöma kvinnans beredskap inför övergången, 

förbereda undervisning om symtom och orsaker, ta reda på vad kvinnan har för kunskaper om 

klimakteriet samt ha en stödjande roll.  

 

Syftet med denna studie var att belysa kvinnors attityd, kunskap och erfarenhet av 

klimakteriet.  

 

Litteraturöversikt användes som metod. Sökning i databaserna PubMed, Cinahl och genom 

manuell sökning resulterade i 14 vetenskapliga artiklar. Artiklarna som var publicerade 

mellan 2000-2011 granskades och klassificerades i en matris.  

 

Resultatet visade att kvinnor rapporterade både positiva, negativa och neutrala attityder till 

klimakteriet. Klimakteriet uppfattades som en förändringsperiod som för en del var knappt 

märkbar till för andra som en omvälvande upplevelse. Sociokulturella och socioekonomiska 

faktorer spelade in i upplevelser och erfarenheter.  

 

Slutsatsen var att attityder, erfarenheter och kunskaper om klimakteriet är unik för varje 

kvinna. Klimakteriet uppfattas av en del kvinnor som nätt och jämnt märkbar och av andra 

som en genomgripande omställning i livet. Sociokulturella faktorer och socioekonomiska 

förhållanden spelar roll för både attityd, kunskap och erfarenhet av symtom.   

 

 

 

Nyckelord: klimakteriet, attityder, kunskap, erfarenhet, omvårdnad, hälsorådgivning 

 

 



                      BILAGA I 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

INLEDNING ......................................................................................................................... 1 
BAKGRUND ......................................................................................................................... 1 
Reproduktionsendokrinologi och könshormoners effekt ................................................. 1 

Klimakteriet .......................................................................................................................... 2 
Behandling av klimakterierelaterade symtom .................................................................. 4 
Personcentrerad omvårdnad ............................................................................................... 4 

Hälsorådgivning för kvinnor i klimakteriet ....................................................................... 4 
Hälsa och välbefinnande ...................................................................................................... 5 

Attityder ................................................................................................................................ 5 
Kunskap och erfarenhet ...................................................................................................... 6 

Problemformulering ............................................................................................................. 6 
SYFTE ................................................................................................................................... 6 
METOD ................................................................................................................................. 6 

Urval ...................................................................................................................................... 6 

Genomförande ...................................................................................................................... 7 

Databearbetning ................................................................................................................... 8 
Forskningsetiska övervägande ............................................................................................ 9 

RESULTAT .......................................................................................................................... 9 
Attityder ................................................................................................................................ 9 

Kunskap .............................................................................................................................. 10 

Upplevelse och erfarenhet ................................................................................................. 11 

DISKUSSION ..................................................................................................................... 13 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 13 
Resultatdiskussion .............................................................................................................. 14 

Slutsats ................................................................................................................................. 16 

Fortsatt forskning ............................................................................................................... 16 

 

    REFERENSER 

 

Bilaga I- Matris 

Bilaga II- Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      BILAGA I 

  1 

 

INLEDNING 

 

Kvinnors hälsa och välbefinnande har stor betydelse för hela samhället men kvinnors hälsa är 

ett eftersatt område inom medicinen. Kvinnor i medelåldern drabbas mer av nedstämdhet och 

depression (Kaplan, Hogg, Hildingsson & Lundgren, 2009).  Vissa problem är 

hormonrelaterade och hormonbrist kan vi kompensera och de fysiska problemen kan till viss 

del kontrolleras. När det gäller förändringar av kroppen beroende på åldrandet, livskvalitet, 

schabloner, myter och attityder om klimakteriet är det svårare. Klimakteriet är den period som 

infaller då det kvinnliga könshormonet östrogen successivt minskar och anses börja i och med 

menopaus, som är den sista menstruationen. Den inträffar vanligtvis vid 50-51års ålder. Vissa 

kvinnor har svåra besvär av sitt östrogenbortfall, andra känner inte av det alls (Jansson & 

Landgren, 2010).  Att ha kännedom om kvinnors attityder och vilka kunskaper de har om 

klimakteriet är en viktig förutsättning inför en rådgivning till kvinnor i denna del av livet. 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2013) ökar andelen kvinnor över 50 år i vårt samhälle och 

med en medellivslängd på 84 år lever kvinnor en tredjedel av sitt liv efter menopaus. 

Barnmorskor har ett brett arbetsområde med fokus på kvinnor i reproduktiv ålder. På 

ungdomsmottagningar, mödravårdscentraler, förlossningsavdelningar och på BB har 

barnmorskan sin huvudsakliga arbetsplats. Hos barnmorskor finns dessutom kompetens och 

ett intresse vad gäller hälsa hos äldre kvinnor och speciellt då frågor som rör klimakteriet. Ett 

hälsofrämjande arbetssätt innebär att ta reda på kvinnans uppfattning och hur personen själv 

vill ha det i sitt liv för att känna välbefinnande (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2008).  

BAKGRUND 

Reproduktionsendokrinologi och könshormoners effekt  

Menstruationscykeln 

Könshormoner påverkar kvinnan under hela hennes liv i varierande grad. Från 

könsutvecklingen, puberteten, fertiliteten och perioden runt klimakteriet. Den första 

menstruationen som en flicka får kallas menarche och den börjar i genomsnitt vid 12-14 års 

ålder. Åldern för menarche har sjunkit de senaste århundradena. I mitten av 1800-talet var en 

flicka i snitt 17 år när första menstruationen kom (Fasting & Hougaard, 2009).   

 

Regelbundna menstruationer är ett tecken på att ägglossningen fungerar och att kvinnan är 

fertil. För många kvinnor är det dessutom ett tecken på hälsa. Blödningsrubbningar kan leda 

till oro för fysisk eller psykisk sjukdom (Kaplan et al., 2009). Menstruationscykeln kan 

indelas i två faser, där fas ett (follikelfas) inleds med första blödningsdagen och fas två 

(lutealfas) inleds efter ägglossning. En normal menstruationscykel är ca 28 dagar med en 

variation på +/- två dagar. Menstruationscykeln regleras i nära samverkan mellan 

hypotalamus, hypofysen och äggstockarna (ovarierna) (Kaplan et al., 2009). 

 

I hypofysen bildas könshormonerna follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande 

hormon (LH). De kallas gonadotropiner eftersom de påverkar gonaderna. Gonaderna är 

ovarier hos kvinnor och testiklar hos män. Ovarierna producerar många hormoner men de 

som är viktiga för menstruationscykelns funktion är östrogen och progesteron. Dessa 

hormoner har effekt på många organ i kroppen men den viktigaste effekten är den på 

livmoderslemhinnan som ska förberedas för att ta emot ett befruktat ägg (Fasting & 

Hougaard, 2009).   
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När en kvinna föds finns det ca en till två miljoner folliklar i äggstockarna och ingen 

nybildning sker. Under de 40 fertila åren i en kvinnas liv uppskattar man att omkring 600 

ägganlag kommer att utvecklas till befruktningsdugliga ägg (Jansson & Landgren, 2010).  

 

Könshormoner 

I follikelfasens inledning är nivåerna av östrogen och progesteron låga men ju närmare 

ägglossning stiger nivåerna. Östrogen når sitt maximum dagarna innan ägglossning och 

progesteron når ett maximum en vecka efter ägglossning (Jansson & Landgren, 2010).  

Östrogen är inte ett enskilt hormon som progesteron utan en grupp av hormoner som kallas 

steroider. Det finns tre typer av östrogen: östradiol, östriol och östron.  Östradiol är det mest 

verksamma östrogenet och är det hormon som äggstockarna bildar. Östradiol är viktigt för 

utveckling av de yttre könsorganen, bröstutvecklingen, stimulation av livmoderslemhinnans 

tillväxt och ger den karakteristiska kvinnliga fettfördelningen, speciellt över höftregionen 

(Fasting & Hougaard, 2009). 

 

Menopaus 

Den sista menstruationen kallas menopaus. Den inträffar vanligtvis för svenska kvinnor runt 

femtio års ålder och kan fastställas först när ett år förflutit utan ytterligare blödning. 

Östrogenproduktionen från äggstockarna upphör och äggstockarna slutar fungera som 

endokrint organ. Ingen tillväxt av livmoderslemhinna kan ske (Fasting & Hougaard, 2009). 

 

Innan menopaus sker en gradvis förändring av äggstockarnas funktion och det kallas för 

perimenopaus. Denna period kan börja runt 40 års ålder och karakteriseras av oregelbundna 

blödningar (Kaplan et al., 2009). Tidpunkten för menopausen har inte ändrats under de 

senaste hundra åren. Åldern för den sista menstruationen varierar normalt mellan 45 och 58 

års ålder i Sverige beroende på individuella skillnader i ovariernas åldrande. Den enda faktorn 

som kan påverka tidpunkten för menopaus är rökning då nikotinet har toxisk effekt på 

ovarierna och menopaus kan då tidigareläggas (Jansson & Landgren, 2010).  

Klimakteriet  

Klimakteriet definieras som åren före och efter menopausen. Den här perioden varierar i 

längd, allt från några månader till flera år och kommer oftast gradvis. Klimakteriet inträffar då 

äggblåsorna (folliklarna) tagit slut i äggstockarna. När inga folliklar mognar bildas inte längre 

östrogen och progesteron och ett hormonbristtillstånd inträder. Under klimakteriet sker inte 

bara en hormonberoende åldersförändring, sociala och psykologiska förändringar spelar in när 

det gäller eventuella besvär kvinnor kan uppleva. Symtomen kan vara kroppsliga, 

psykologiska eller både och (Jansson & Landgren, 2010). Klimakteriet kan beskrivas som en 

period i livet där många förluster sker som t.ex. minskning av benmassa, förlust av 

menstruation och fertilitet. Sömnlöshet, humörförändring, försämrad kognition, huvudvärk 

och yrsel ses men det är inte klarlagt att detta beror på östrogenbrist (Jansson & Landgren, 

2010). Åldrandet i sig medför en lägre ämnesomsättning och en sämre fettförbränning. Under 

tonåren byggs benmassan upp maximalt för att sedan sjunka successivt. Östrogen bevarar 

benmassan och efter klimakteriet då östrogenbristen inträder minskar benmassan snabbare. 

Det finns olika symtom som är förknippade med klimakteriet och de flesta kvinnor upplever 

någon gång under denna period besvär som kan vara hormonbristrelaterade.  Det finns dock 

ingen entydig definition av vilka symtom som är relaterat till östrogenbrist. De symtom som 

är allmänt accepterat bero sjunkande östrogennivåer är de vasomotoriska symtomen 

(värmevallningar) samt sköra och tunna slemhinnor i underlivet (Kaplan et al., 2009). Enligt 

Hovelius, Ekström, Esseveld, Landgren och Vinge (2000) är det endast sköra slemhinnor, 

vallningar och svettningar som kan förklaras av östrogenbristen. 
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Hunter och Rendall (2007) lägger till som klimakterierelaterade symtom, minskad sexlust, 

depression, ångest, irritabilitet, försämrat minne, koncentrationssvårigheter, 

humörsvängningar, sömnbesvär, trötthet, ledvärk, energiförlust och torr hud. 

När det gäller frekvens och typ av besvär hos kvinnor i klimakteriet fann Simon och Reape 

(2009) att ca 95 procent känner av någon form av besvär, fysiska eller emotionella.  

 

Endokrina symtom 

Det vanligaste kännetecknet på att klimakteriet närmars sig är att menstruationsmönstret 

förändras. Det beror på sviktande äggstocksfunktion som leder till kortare 

menstruationscykler och fler anovulatoriska cykler (menstruationscykler utan ägglossning). 

Menstruationen kan komma tätare, bli mer riklig och komma oregelbundet. De flesta kvinnor 

får en period med oregelbundna blödningar före menopaus (Jansson & Landgren, 2010).  

Enligt Freeman och Sherif (2007) är vasomotoriska besvär (värmevallningar/svettning) det 

vanligaste symtomen som fler än 70 procent av postmenopausala kvinnor i Europa lider av. 

Enligt Fagulha, Gonçalves och Ferreira (2011) är viktuppgång de symtom som kvinnor mest 

associerar med menopaus.  

 

Prevalensen varierar i olika delat av världen beroende på faktorer som klimat och diet. 

Symtomen uppkommer pga. en plötslig ändrad inställning av termostaten i hypotalamus. 

Termostaten påverkas av östrogenkoncentrationen.  Kvinnor drabbas av dessa vasomotoriska 

besvär, framförallt året efter menopausen för att sedan avta efter fyra-fem år. Hos 15-20 

procent kvinnor kvarstår dock besvären 15 år efter menopaus. Kvinnor med uttalade 

vasomotoriska besvär väger signifikant mindre än de kvinnor som inte har symtom. Det kan 

förklaras av att den exogena östrogenlagringen sker framförallt i fettväven (Svensk Förening 

för Obstetrik och Gynekologi [SFOG], 2010). Östrogenreceptorerna i slemhinnan i slidan och 

i urinvägarna stimuleras mindre efter menopaus på grund av sjunkande östrogennivåer i 

cirkulationen.  Till följd av detta kan symptom som sveda, torrhet, ökad förekomsten av 

urinvägsinfektioner och urininkontinens uppkomma. Torra slemhinnor i slidan kan också leda 

till samlagssmärta (SFOG, 2010).   

 

Psykosociala symtom 

Det finns dock studier som visat att när det gäller kognitiva förmågor som koncentration, 

minne och inlärning skulle de kunna vara relaterade till östrogenbrist. Förekomst av psykiska 

besvär som depression, minskad sexuell lust och svårigheter att få orgasm ökar åren före 

menopaus (Kaplan et al. 2009).  Även sömnstörning skulle kunna vara östrogenbristrelaterat 

då det visat sig vara kopplat till de vasomotoriska symtomen Lindh-Åstrand (2009). Enligt 

Joffe, Hall, Soares, Hennen, Reilly, Carlson och Cohen (2002) och Thurston, Blumenthal, 

Babyak och Sherwood (2006) är även depression och nedstämdhet associerat till 

värmevallningar och nattliga svettningar och att kvinnor efter menopaus löper högre risk att få 

depression än män i samma ålder. Douma, Husband, O’Donell, Barwin och Woodend (2005) 

och Fagulha et al. (2011) visade att östrogenbortfall korrelerar med humörförändring och 

depression och att återhämtning från depression underlättas vid tillförsel av östrogen.  

 

Med stigande ålder påverkas sexualiteten hos både kvinnor och män. Janson och Landgren 

(2009) anser att det beror mer på det allmänna hälsotillståndet och relationen paret emellan än 

på hormonella förändringar. Ändå söker vissa kvinnor i klimakteriet hjälp för sexuella 

problem som inte är relationsrelaterade. Psykiska symtom som nedstämdhet, irritation, sämre 

minne och sömnstörning var också symtom som kvinnorna trodde berodde på menopaus 

(Jansson & Landgren, 2010).   

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fagulha%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fagulha%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ferreira%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fagulha%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061181
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Metaboliska symtom 

Sjuttiofem procent av benmassans minskning orsakas av östrogenbrist och inte av åldern. 

Osteoporos (benskörhet) är den viktigaste metaboliska rubbning där behandling med östrogen 

kan förebygga eller bromsa förloppet (Jansson & Landgren, 2010). Förändringar på lipider 

(blodfetter) som ökat Low Density Lipoprotein (LDL) och minskat High Density Lipoproteins 

(HDL) har setts ge en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar (Lindh-Åstrand, 2009). I samband 

med klimakteriet har kvinnor en tendens att utveckla bukfetma och inlagra fett i levern, vilket 

också ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Sjunkande nivåer av östrogen tros vara en viktig 

anledning till denna förändrade fördelning av kroppsfettet (Andersson, 2010). 

Behandling av klimakterierelaterade symtom  

Enligt Jansson och Landgren (2009) är östrogensubstitution ensamt eller i kombination med 

gulkroppshormon [HT] den mest effektiva behandling som finns idag mot klimakteriebesvär. 

Behandlingen skall individualiseras beroende på kvinnors olika symtom och intensitet och 

hänsyn måste tas till olika riskfaktorer (Jansson & Landgren, 2010). 

 

Användning av HT har dock minskat de senaste åren och attityden till att behandla 

klimakteriebesvär är en omdiskuterad fråga. Under 1980-1990 talet var det en stor andel 

kvinnor som använde HT trots att de inte hade symtom. Detta berodde på att många 

observationsstudier som hade publicerats då visade att det finns positiva långtidseffekter av 

HT. Man såg bland annat minskad risk för hjärtinfarkt, benskörhet och Alzheimers sjukdom 

hos kvinnor som använde östrogen under lång tid. Den så kallade The Women’s Health 

Initiative [WHI-studien] vars resultat publicerades 2002 fick ett stort genomslag i media. Den 

visade inga positiva långtidseffekter av HT, däremot en liten ökad risk för bröstcancer efter 

långtidsbehandling med HT (Jansson & Landgren, 2010).  

 

Alla kvinnor kan inte använda HT beroende på kontraindikationer så som blodproppsrisk eller 

ärftlighet för bröstcancer. Alternativ finns såsom akupunktur och naturläkemedel.  

Klimakteriebesvär går att förebygga till viss del. Genom fysisk aktivitet med både kondition 

och styrketräning förebyggs benskörhet och hjärt- kärlsjukdom. Det har också visats sig ge 

minskad förekomst av vasomotoriska besvär och urininkontinens (Fysisk aktivitet i 

Sjukdomsprevention och Sjukvårdsbehandling [FYSS], 2008). 

Personcentrerad omvårdnad 

Begreppet personcentrerad omvårdnad används för att tydliggöra den vård som eftersträvar att 

synliggöra hela personen och att vi kan tillgodose andliga, existentiella, sociala och psykiska 

behov i samma utsträckning som personens fysiska behov. Vård som är personcentrerad 

innebär att respektera och bekräfta personens upplevelse och dennes tolkning av ohälsa och 

sjukdom, samt att arbeta utifrån denna tolkning för att främja hälsa med utgångspunkt i vad 

hälsa betyder för just denna enskilda person. Att synliggöra och sätta personen i centrum och 

att bevara personens värdighet är grunden till en god omvårdnad. Som en start inför en 

personcentrerad vård bör man inleda med ett patientsamtal. Det är viktigt att man som 

barnmorska lär känna patienten. Genom att ha gott om tid, vara en god lyssnare och att 

koncentrera sig på vad patienten berättar ger en bra förutsättning för att skapa god kontakt och 

att få patienten att känna sig trygg (SSF, 2010). 

Hälsorådgivning för kvinnor i klimakteriet  

Enligt Jansson och Landgren (2010) räcker en bra anamnes till för att ställa diagnosen 

klimakteriebesvär och det behövs ingen provtagning eller undersökning.  
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Kaplan et al. (2009) skriver att barnmorskans omvårdande roll vid övergången till 

klimakteriet kan vara att bedöma kvinnans beredskap inför övergången, förbereda 

undervisning om symtom och orsaker, ta reda på vad kvinnan har för kunskaper om 

klimakteriet samt ha en stödjande roll. Att råda en kvinna i medelåldern om klimakteriet och 

hur hon ska hantera den här perioden i livet är en utmaning och omvårdnaden ska ske på 

personnivå (Kaplan et al., 2009).  Alla insatser som görs inom hälso- och sjukvård bör vara 

personcentrerad och ska bygga på en vetenskaplig grund. Som rådgivande barnmorska måste 

ett vetenskapligt förhållningssätt intas för att ge information som bygger på bästa tillgängliga 

aktuella vetenskap (SSF, 2010). Som barnmorska är det av vikt att få god kunskap om 

kvinnan, dennes behov, synsätt, intressen och vanor. Det är också angeläget att ge kvinnan 

förutsättningar att bli delaktig i vården. En barnmorska bör enligt Kaplan et al. (2009) ha 

kunskap och förståelse om vad som sker under övergången till klimakteriet. Frågor som rör 

symtom, besvär, preventivmedel samt för och nackdelar med hormonbehandling förväntas en 

barnmorska enligt Kaplan et al. (2009) ha om hon arbetar på en preventivmedelsmottagning. 

För att ge en personcentrerad vård krävs också en värdegrund att stå på (SSF, 2010). Det 

holistiska hälsobegreppet understryker att människan har potential och förmåga att besluta om 

vad hälsa innebär för den egna personen (SSF, 2008).  

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa har olika innebörd för olika människor. För de flesta i allmänhet betyder det kanske 

bara frånvaro av sjukdom. Birkler (2010) skriver att världshälsoorganisationen [WHO] 

definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

inte bara frånvaron av sjukdom och välbefinnande och att WHO:s definition fortfarande 

citeras men att det finns kritik för att den upplevs helt orealistisk. Enligt Ewles och Simnett 

(2003) borde en definition av hälsa kunna anpassas efter växande krav. Det finns en 

ojämlikhet vad gäller hälsa mellan olika grupper av människor. Socialgrupp, etnisk grupp, 

arvsanlag, ålder och kön är faktorer som påverkar vår hälsa.  Vetenskapens frammarsch och 

diskussionen om olika faktorers påverkan på hälsa har lett till att människor idag är mer 

beroende av sjukvården. Livsfaser som t.ex. pubertet, graviditet och klimakterium kan 

uppfattas som mera medicinska tillstånd (Ewles & Simnett, 2003). 

Attityder 

Den s.k. aristoteliska etiken grundar sig på synsättet att människan blir den hon är i den 

gemenskap hon lever i. De värden och principer vi håller oss med är grundade i 

samhällsgemenskapen och anläggs genom de erfarenheter vi utvecklar (Gustavsson, 2002). 

 

Begreppet attityd används inom olika discipliner för att mäta en ståndpunkt som har byggts 

upp genom upplevelser och kommer till uttryck i uppfattningar. Inom sociologin brukas 

attitydbegreppet för att förklara hur människor handlar, begrundar och orienterar sig i sin 

existens. En annan funktion är att vi uttrycker våra värderingar och därigenom talar om för 

omgivningen vilken person vi är, vad vi tycker om eller inte (Angelöv & Jonsson, 2002).   

Lindh – Åstrand (2009) beskriver attityder som att det är en positiv eller negativ bedömning 

av och reaktion på föremål, människor, situationer eller andra aspekter av världen. Attityder 

består av faktorer som kognition, tillgivenhet och beteende. Den kognitiva delen rör vår 

kunskap om någonting, tillgivenheten inkluderar känslor och evaluering som påverkar 

ställningstagande som för eller emot och beteendet består i hur vi agerar i en situation eller 

mot en person och vår motivation till att göra en förändring. Enligt Nosek, Kennedy, 

Yewoubdar, Taylor, Gillis och Lee (2010) skiljer sig en del attityder åt mellan olika kulturer. 

De fann t.ex. att afroamerikanska och europeiska kvinnor hade en mer positiv attityd till 

åldrandet än vad mexikanska och centralamerikansaka kvinnor hade. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Social
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4lbefinnande&action=edit&redlink=1
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Kunskap och erfarenhet  

Kunskap utmärker människans strävanden att överleva och skaffa sig ett bättre liv. 

Gustavsson (2002) beskriver att Platon var det förste att ställa upp bedömningsgrunder för vad 

som kan kallas korrekt och säker kunskap till skillnad från att enbart ha en åsikt eller tycka 

någonting och att Platons förklaring om kunskap framställs alltjämt i uppslagsböcker.  

När det gäller kunskap om kvinnosjukdomar har forskning tidigare skett på unga män. Det har 

lett till skeva resultat. Generellt får kvinnor sämre vård och billigare mediciner än män. 

Kvinnors symtom skiljer sig från mäns symtom vid samma sjukdomar. En förutsättning för 

säker kunskap är att det finns rätt information (Jansson & Landgren, 2010). Kunskaper 

utvecklas i samspel med omgivningen och individen kan själv skapa sin förståelse genom 

erfarenhet. Erfarenhet bygger på kunskap eller färdighet.  Hur ny information hanteras är 

viktigt för utveckling av kunskap (Lindh-Åstrand, 2009).  

Problemformulering 

Klimakteriet som är en naturlig fas i kvinnors åldrande är också förknippat med olika symtom 

och besvär som kan leda till ohälsa (Landgren & Hovatta, 2002). Många kvinnor söker vård 

för besvär som utan att förstå det kan vara klimakterierelaterade. För att möta behov och krav 

från kvinnor i klimakteriet är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal kan ge kvinnorna 

rätt information. Råd och information skall presenteras på ett sätt som tar hänsyn till kvinnors 

kunskap om klimakteriet, deras besvär och symtom. Med hänsyn till detta önskas en 

belysning av om vilken kunskap, erfarenhet och attityd medelålders kvinnor har till 

klimakteriet. 
 

SYFTE 

Syftet var att belysa medelålders kvinnors kunskaper, attityder och erfarenheter till 

klimakteriet. 

 

METOD    
Som metod till denna studie valdes litteraturöversikt. Målet var att inhämta ny kunskap, 

värdera och sammanställa den på ett vetenskapligt sätt. En litteraturöversikt innebär en 

sammanställning av granskade tidigare publicerade vetenskapliga artiklar inom det valda 

området. Vald metod innebar också att en systematisk sökning gjordes och de valda artiklarna 

granskades kritiskt (i enlighet med Forsberg & Wengström, 2008). Författarna till studien 

ansåg att en litteraturöversikt kunde bidra till att synliggöra kunskapsområdet kring 

klimakteriet och ge en bredare bild om kvinnors attityder, erfarenheter och kunskap om 

klimakteriet. Forsberg och Wengström (2008) anser att en litteraturöversikt är en lämplig 

metod om syftet är att belysa ett kunskapsläge inom ett område. För att också kunna utföra en 

litteraturstudie krävs det att det tidigare gjorts tillräckligt många studier inom ämnet.  

 

Urvalskriterier  

Artiklarna som studien baserades på är alla originalartiklar, det vill säga primärkällor och de 

skulle vara peer reviewed, det vill säga vara vetenskapligt granskade. Enligt Friberg (2006) 

ska de artiklar som en litteraturöversikt bygger på vara vetenskapligt granskade, det är ett 

villkor för att kunskaperna som kommer fram skall vara så tillförlitliga som möjligt. 

 

Övriga urvalskriterier som användes var att de skulle vara skrivna på svenska eller engelska 

då det är det språk författarna behärskar. 
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Artiklarna som granskades skulle ha en undersökningsgrupp där kvinnorna befann sig i 

klimakteriet eller vara pre- eller postmenopausala. Urvalet att kvinnorna skulle befinna sig i 

klimakteriet ansågs av författarna vara nödvändigt då syftet med studien var att belysa 

medelålders kvinnors attityder, erfarenheter och kunskap om klimakteriet. Författarnas 

undersökningsområde avgränsades till kvinnor i västvärlden. Artiklarna där de berörda 

kvinnorna hade ett prematurt (för tidigt) klimakterium och kvinnor med cancerdiagnoser 

uteslöts. Begränsning gjordes först till 10 år för att få så aktuella data som möjligt men då det 

urvalet gav för få artiklar utökades det till att gälla 15 år. Utifrån dessa kriterier valdes fjorton 

artiklar ut. Samtliga artiklar var granskade av en expertkommitté (peer-reviewed). Artiklar 

skulle vara godkända av en etisk prövningsnämnd. Alla översiktsartiklar (reviews) uteslöts. 

Studierna hade både kvalitativ och kvantitativ ansats.    

 

Genomförande 

Sökning har gjorts i databaser som PubMed och Cinahl under december 2012 till april 2013. 

Valda databaser användes då de innehåller internationell omvårdnadsforskning.  
 

Sökord kontrollerade från svenska Medical Subjects Headings (MeSH) har använts. MeSH är 

kontrollerade termer som används vid sökning i vetenskapliga databaser (Forsberg och 

Wengström, 2008). Kombinationer av olika sökord prövades med syfte att hitta så mycket 

relevant litteratur som möjligt. Sökorden som användes var; klimakteriet (climacteric) i 

kombination med erfarenheter (experiences), attityder (attitudes) och kunskap (knowledge). 

Flera artiklar återkom under olika sökkombinationer och är redovisade under det sökord det 

först hittades. Den första sökningen på enbart climacteric resulterade i 18571 artiklar. Antalet 

artklar reducerades vartefter övriga sökord las till.  I PubMed hittades samtliga artiklar och en 

del av dem hittades även i Cinahl. Inga ytterligare artiklar kunde hittas i Cinahl. Artiklarna 

valdes ut efter titel och därefter efter abstract.  

 

Trehundratio artiklar vars titel verkade motsvara syftet identifierades och dess abstract lästes 

igenom. Utifrån det valdes totalt 22 artiklar ut som lästes i sin helhet.  Elva artiklar utav dessa 

inkluderades. En kompletterande manuell sökning genomfördes som utgick ifrån de redan 

inkluderade artiklarna. Detta kan enligt Forsberg och Wengström (2008) göras för att hitta 

relevanta artiklar som inte kommer fram i databaserna. Författarna valde att inkludera tre 

vetenskapliga artiklar som framtagits genom manuell sökning.  

Sökningarna redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Databassökning  

 

Databas 

Datum för 

sökning 

Sökord Identifierade 

artiklar 

(träffar) 

Granskade 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2013-04-15 

Climacteric 18571    

 Climacteric AND 

experiences 

49 49 1 0 

 Climacteric AND 

experiences AND 

attitudes 

21 21 0 0 

 Climacteric AND 

experiences AND 

attitudes AND 

knowledge 

15 15 0 0 

 Climacteric AND 

attitudes 

617 0 0 0 

 Climacteric AND 

knowledge 

653 0 0 0 

 Climacteric AND 

attitudes AND 

knowledge 

310 310 21  11 

Limits: Clinical trial, 15 yrs, humans, female, English, Swedish, all adults 19+. 

Dataanalys 

För att göra stora mängder data förståeligt beskriver Forsberg och Wengström (2008) att 

volymen kan minskas genom att identifiera mönster i artiklarna. De utvalda artiklarna lästes 

först i sin helhet av båda författarna oberoende av varandra. Begreppen eller teman som 

attityder, kunskap och erfarenhet identifierades och färgmarkerades.  Därefter diskuterades de 

data som framkom och färgmarkeringarna jämfördes för att se om data tolkats likvärdigt. 

Båda författarna läste sen igenom artiklarna ytterligare en gång.  De färgmarkerade begreppen 

användes som resultatrubrikerna attityder, kunskap och erfarenhet i forskningsöversikten.  

Värdering och klassificering  

Med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) bedömningsunderlag för hur data 

värderas på ett kritiskt sätt, värderades och klassificerades artiklarna.  Kvaliteten bedömdes 

utifrån en tregradig skala; hög, medel eller låg kvalitet som i kvalitetsklassifikation benämns 

I, II och III. Endast de artiklar som bedömdes vara av hög eller medelhög kvalitet 

inkluderades. Artiklar av låg kvalitet exkluderades i enlighet med Forsberg och Wengstro  m 

(2008).  

Samtliga artiklar sammanställdes i en matris för presentation och ökad tydlighet. Se bilaga I. 

Resultatet i denna litteraturöversikt baseras på sammanlagt 14 artiklar.  
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Forskningsetiska övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är etiskt tillstånd inte ett krav när det gäller 

litteraturöversikt. Viktigt är dock att välja ut artiklar där det finns ett etiskt tillstånd. Det etiska 

krav som ställs vid forskningsöversikter gäller urvalet av vetenskapliga artiklar samt 

presentation av resultatet.  Att redovisa alla artiklar som ingår och att i resultaten inte enbart 

presentera data som stöder vår egen åsikt är av största vikt (Forsberg & Wengström, 2008).  

Enligt Vetenskapsrådet (2003) är det ett krav att inga resultat skall förvrängas eller förskönas 

när de tolkas.  Informationen som fås vid en litteraturöversikt baseras på forskning som andra 

gjort. De etiska reflektioner som författarna till denna litteraturöversikt gjorde var att försöka 

ta reda på om etisk granskning eller etiska reflektioner gjorts i de inkluderande artiklarna. Det 

framgår dock inte alltid i artiklarna om de utförts eller inte. Författarna till denna 

litteraturöversikt har tagit hänsyn till noggrannhet då data analyserats och försökt återge 

resultaten så korrekt som möjligt med hänsyn till oklarheter och felöversättningar på grund av 

språkförståelsen.  Hänsyn har även tagits till att det finns en medvetenhet om en förförståelse 

hos författarna så att inte slutsatser dras som texten inte stöder.   

 

RESULTAT 

Utifrån granskning, analys och databearbetning av artiklarna presenteras resultatet utifrån 

rubrikerna attityder, kunskap och erfarenhet. 

 

Attityder 

Alfred (2006) och Pimenta, Maroco och Ramos (2009) visade att de flesta kvinnor hade en 

negativ attityd till klimakteriet. Donati et al. (2009) visade däremot att majoriteten av 

kvinnorna hade en positiv attityd till klimakteriet. Oberoende av om kvinnorna hade en 

negativ eller positiv attityd till klimakteriet ansågs det vara en normal fas i livet, och hörde till 

åldrandet (Donati et al., 2009; Lindh- Åstrand, Brynhildsen, Hoffman, Liffner & Hammar, 

2007b; Lindh-Åstrand, Hoffmann, Hammar, Kjellgren, 2007c; Olofsson & Collins, 2000; 

Pimenta et al., 2009). 

 

Alfred (2006) rapporterade att kvinnornas negativa attityd till klimakteriet och åldrandet 

relaterades till medias beskrivning. Pimenta et al. (2009) skrev att den negativa attityden 

berodde på kvinnors upplevelse av humörförändring, känsla av hopplöshet, sämre uthållighet 

och ett sämre minne. Koster et al. (2002) och Olofsson och Collins (2000) beskrev att 

klimakteriet sågs av kvinnorna som en symbol för åldrandet och attityden till menopausen 

påverkades av mentala föreställningar och rädsla att åldras. En mer negativ attityd till själva 

åldrandet gav en mer negativ attityd till klimakteriet. Olofsson och Collins (2000) beskrev 

även att en negativ attityd till klimakteriet berodde på en upplevelse av ett försämrat humör, 

en känsla av förvirring, identitetskris, isolering och en rädsla för de somatiska symtom som 

kan uppkomma.  Enligt Lindh- Åstrand et al. (2007c) beskrevs attityden till klimakteriet 

utifrån två synvinklar; en övergång som en fysisk förändring och en övergång som en psykisk 

förändring. Den psykiska utvecklingen framställdes med termer som sorgsenhet och 

känslomässiga svängningar.  

 

Positiva attityder kopplades till positiva upplevelser och förväntningar om vad kvinnorna hade 

framför sig, framför allt förlust av menstruation och därigenom slippa sanitetsskydd, obehag 

och mensvärk, det gav också en sexuell frihet då de slapp oroa sig för graviditet (Berterö, 

2003; Im, Liu, Dormire, & Chee, 2008; Lindh- Åstrand et al., 2007c). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donati%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindh-Astrand%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindh-Astrand%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hammar%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hammar%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olofsson%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11910608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Collins%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11910608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olofsson%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11910608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Collins%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11910608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olofsson%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11910608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Collins%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11910608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Im%20EO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chee%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061181
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En kvinna som hade en negativ attityd förknippade dock menstruationen med ungdomlighet 

(Lindh- Åstrand et al., 2007c). Attityder kopplades även till utbildningsnivå enligt Strauss 

(2011), ju högre utbildningsnivå kvinnorna hade desto positivare attityd till klimakteriet.  

 

Att bli modigare och få en bättre självkänsla var också en beskrivning från en av kvinnorna 

(Lindh- Åstrand et al., 2007c). Kvinnor där deras egna mödrar hade haft ett besvärsfritt 

klimakterium hade förväntningar på att de själva skulle komma lindrigt undan och de 

uttryckte både en positiv eller neutral till negativ attityd till klimakteriet beroende på vad de 

sett, hört eller diskuterat med andra kvinnor. Kvinnorna förväntade sig en mer harmonisk 

period i livet (Berterö, 2003).  Enligt Lindh- Åstrand et al. (2007b) ansåg sig inte kvinnorna 

vara mindre attraktiva eller mindre kvinnliga. De kvinnor som var positiva till klimakteriet 

uttryckte en mer mognad, en starkare självkänsla, en bättre psykisk och psykosocial hälsa och 

de hade nya värderingar i livet (Olofsson & Collins, 2000). 

 

I am more mature, I can see that life is not eternal, I take more responsibility 

now, I don´t put things off.  Life is enjoyable and I am going to live it. ” Life has 

taken a more positive turn, I am more secure, less anxious, I can assert myself, 

and I feel mentally strong. It is a good time of my life. I am more mature, 

independent, and I don´t need others to confirm my worth. I have a more even 

temper and feel more secure, I don´t have mood swings and I don´t feel worried 

about growing older (Olofsson & Collins, 2000, s 23). 

 

Vidare rapporterade Olofsson och Collins (2000) att de kvinnor som hade negativ attityd 

upplevde humörförändring, känsla av förvirring, identitetskris, en annorlunda roll, isolering, 

rädsla, negativ attityd till själva åldrandet och somatiska besvär 

 

I feel I have less initiative, less energy, I feel isolated, my bodily changes are 

drawback, I feel more tired and not as active as before. I do not have enough 

energy to be with my grandchildren as I had planned, I feel anxious about aging 

and possible illness. I am labile, moody and sensitive. I think about death, the 

end of life and I feel low. I would like to be younger, I cannot accept aging, I 

feel passive and dissatisfied with my life. I look back at happier times and the 

years when I was young, I have lost important relationships (Olofsson & 

Collins, 2000, s 37). 

 

Avseende klimakterierelaterade symtom så trodde de flesta kvinnor att alla får 

klimakteriebesvär i någon form och farhågorna gällde mest värmevallningar, svettningar, 

viktökning, benskörhet och torra slemhinnor (Berterö, 2003; Donati et al., 2009).  När det 

gällde attityder till HT så visade Donati et al. (2009) att flertalet kvinnor (68 procent) ansåg 

att HT var en bra lösning på problemen men några (23 procent) tyckte att HT skulle undvikas 

helt och hållet. Berterö (2003) fann att en del kvinnor var negativa till HT och kände en oro 

över kopplingen mellan östrogen och bröstcancer, särskilt de kvinnor som hade bröstcancer i 

släkten.  Alfred (2006) skrev att kvinnor såg läkare som advokater för HT. Enligt Lindh- 

Åstrand et al. (2007b) hade attityder till klimakterierelaterade symtom skulle behandlas 

förändrats under perioden 1999-2003. Andelen kvinnor som tyckte att symtom skulle 

behandlas hade sjunkit från drygt fyrtio procent 1999 till 17 procent år 2003. Under samma 

tid ökade användningen av naturmedicin och akupunktur för klimakterierelaterade symtom 

från strax under två procent till drygt sju procent.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olofsson%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11910608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Collins%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11910608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donati%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061181
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Att äta rätt och undvika övervikt var viktigt ansåg de flesta kvinnorna. De betonade också att 

det var bra att vara fysiskt aktiv, både för att hålla sig i god form och för att få ett ökat 

välbefinnande (Berterö, 2003). 

 

Kunskap 

Kunskapen om klimakteriet och dess symtom var generellt låg hos de flesta kvinnor (Alfred, 

2006; Berterö, 2003; Donati et al., 2009; Lindh-Åstrand, Brynhildsen, Hoffman, Kjellgren & 

Hammar, 2007a). Enligt Alfred (2006) och Berterö (2003) fanns viss kännedom om de 

förändringar som skedde i samband med klimakteriet. Det var både fysiska och psykiska 

besvär och kvinnorna hade viss oro kring detta. Farhågorna gällde framförallt hur 

klimakteriebesvär kunde behandlas och om vilka symtom som kunde kopplas till klimakteriet. 

Enligt Lindh-Åstrand et al. (2007a) fanns det kvinnor som var osäkra på om fertiliteten kunde 

komma tillbaka om de behandlades med hormonbehandling ifall månatliga blödningar 

återkom och många kvinnor trodde att hormonbehandling förebyggde åldersrelaterade 

sjukdomar.  

 

Kunskap om klimakteriet var korrelerat till utbildningsnivån hos kvinnorna. Ju högre 

utbildningsnivå desto mer kunskap om klimakteriet, vad som orsakar det, symtom, 

hormonbehandling och behandlingsalternativ (Donati et al., 2009; Lindh-Åstrand et al., 

2007a).  De flesta kvinnor kände enligt Lindh-Åstrand et al. (2007a) till att klimakteriet 

orsakades av minskade östrogennivåer och att de kvinnor som hade erfarenhet av HT hade en 

högre kunskap om både könshormoners effekt och om för- och nackdelar med HT. Även 

Donati et al. (2009) fann att de kvinnor som hade erfarenhet av HT också hade mer kunskap 

om klimakteriet.  

 

Donati et al. (2009) fann att läkare som förskrev HT informerade sina patienter generellt i 

större utsträckning om fördelar med HT än nackdelar med behandlingen. Men om kvinnan 

hade hög utbildningsnivå var sannolikheten att få information om riskerna högre. Berterö 

(2003) fann att kvinnor som hade låg kunskap om klimakteriet även hade en låg kunskap om 

egenvård och hur det kunde påverka eventuella symtom. Många kvinnor ansåg att HT hade 

riskfyllda sidoeffekter och helt skulle undvikas (Donati et al., 2009; Lindh-Åstrand et al., 

2007a). 

 

Behov av att få mer kunskap om klimakteriet och få mer tid för diskussioner med hälso- och 

sjukvårdspersonal fanns hos majoriteten av kvinnorna (Alfred, 2006; Donati et al., 2009).  De 

flesta kvinnor hade fått information via media och hälso- och sjukvården. Ett fåtal kvinnor 

hade fått tagit del av erfarenheter från släkt och vänner. Få kvinnor kände till hur det skulle få 

mer kunskap om klimakteriet och förmågan att ta emot information och tillgodogöra sig 

kunskap var beroende av utbildningsnivån hos kvinnorna (Alfred, 2006; Donati et al., 2009; 

Im et al., 2008). 

 

Erfarenhet 

Erfarenheten av att åldras, få grått hår, rynkor och förändring av kroppen uppfattades som 

bekymmersamt och skrämmande (George, 2002; Im et al., 2008; Musker, 2008). Kvinnor 

upplevde att det var en ny fas livet som började med nya möjligheter, mer tid för sig själva 

och med en större potential att råda över sin egen tid (George, 2002). Im et al. (2008) och 

Olofsson och Collins (2000) fann att en del kvinnor rapporterade att de aldrig funderat över 

klimakteriet förrän de upplevde det och upplevelsen stimulerade till en reflektion över livet. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berter%C3%B6%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12752910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berter%C3%B6%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12752910
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Flertalet kvinnor beskrev även en ökad börda med stöd till åldrande föräldrar och övriga 

släktingar (Alfred, 2006; George, 2002; Im et al., 2008).   

 

Musker (2008) gjorde en beskrivning av enskilda kvinnors livsmönster med hjälp av 

intervjuer om övergången till menopaus. Definitionen av övergången var den tid då 

förändring skedde i en individ eller en miljö. Det som förenade kvinnorna var accepterande av 

förluster, uppkomna oväntade fördelar, ökad medvetenhet om att tiden var ändlig och en mer 

koncentrerad medvetenhet om hälsa och vitalitet. Im et al. (2008)  beskrev att kvinnorna 

ansåg sig inte åldrande men att menopaus betydde förlust av ungdom. Pimenta et al. (2009) 

fann att kvinnors förlust av menstruation var det mest positiva beroende på en förbättrad 

hygien. De slapp använda sanitetsskydd och fick en ökad sexuell frihet då behov av 

preventivmedel upphörde. Premenstruella symtom [PMS] minskade eller upphörde hos 

kvinnor som lidit av detta. De kvinnor som hade en negativ attityd upplevde humörförändring, 

känsla av hopplöshet inför framtiden, sämre uthållighet, försämrat minne och en ökad känsla 

för sårbarhet. Även en negativ kroppsförändring och sämre hårkvalitet rapporterades (Pimenta 

et al., 2009). 

 

De flesta kvinnor förväntade sig svettningar och värmevallningar och de flesta kvinnor 

beskrev att de upplevde symtom och kroppsliga förändringar. Vanligaste symtomet var 

värmevallningar och svettningar. Men även problem med urininkontinens, sömnstörning och 

vaginal torrhet upplevdes negativt och sexlivet påverkades också (Berterö, 2003; George, 

2002; Lindh-Åstrand et al., 2007c). Marnocha och Bergström (2011) fann att fysiska 

förändringar upplevdes i början av klimakteriet med framför allt förändrat blödningsmönster, 

trötthet, humörförändringar, viktuppgång och hudförändringar så som acne och 

ansiktsbehåring. De beskrev även att kvinnor upplevde en känsla av förvirring och förlust av 

kontroll. En del kvinnor kände sig också förlägna då de inte kunde dölja sina värmevallningar 

och de oregelbundna blödningar som uppkom. Kvinnorna rapporterade också att det fanns en 

motsägelse mellan de kunskaper de hade om klimakteriet och vad det själva hade för 

erfarenheter (Marnocha & Bergström, 2011). Berterö (2003) visade att kvinnornas 

förväntningar var delvis beroende på vad deras egna mödrar hade haft för erfarenheter. De 

kvinnor vars mödrar hade haft milda klimakteriebesvär hoppades få likadant.  De kvinnor vars 

mödrar hade haft ett besvärligt klimakterium hoppades att det inte var ett familjedrag. 

Förväntningar inför klimakteriet var också beroende på hur kvinnornas tidigare sexuella hälsa 

varit (Koster et al., 2002). Frekvensen klimakterierelaterade symtom var mindre hos kvinnor 

som var mer utbildade och hade högre inkomster (Strauss, 2011).   

  

Flertalet kvinnor hade försökt prata med sina mödrar om hur det var för dem i samma ålder 

men hade mötts av en ovilja. Klimakteriet var ett ämne som mödrarna inte ville prata om 

(Marnocha & Bergström, 2011). Enligt Im et al. (2008) hade en del kvinnor i möten med 

läkare fått med sig recept på HT som de inte efterfrågat. De hade då upplevt en frustration 

över kommunikationsbrist. Få kvinnor hade en positiv upplevelse av att ha haft kontakt med 

läkare gällande deras klimakteriesymtom. Deras erfarenhet av dåligt bemötande ledde till att 

de inte tänkte söka läkare igen för symtom som kunde vara relaterade till klimakteriet  

(Im et al., 2008). 

 

Att många kvinnor hade behov av att få mer information från hälso- och sjukvårdspersonal 

visade Alfred (2006), Donati et al. (2009) och Im et al. (2008). Alfred (2006) skrev att många 

kvinnor upplevde att det fanns en brist på information som handlade om normalt åldrande och 

att information som kom från läkemedelsbolagen upplevdes som negativ och mindre 

trovärdig.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berter%C3%B6%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12752910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindh-Astrand%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berter%C3%B6%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12752910
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Kvinnorna skulle ha uppskattat om fler framgångsrika kvinnor i medelåldern 

uppmärksammats i olika media. Donati et al. (2009) fann att tre fjärdedelar av kvinnorna 

önskade mer information om hälsorisker relaterade till klimakteriet.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Befintlig forskning har använts som underlag i denna litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar 

som söktes via databaser och med hjälp av frisökning i artiklarnas referenslistor har använts. 

Vid ett första påseende syntes det som om mycket data hade publicerats inom ämnet men det 

visade sig dessvärre att det mesta hade fokus på olika medicinska tillstånd i relation till 

klimakteriet. På grund av detta minskades antalet användbara artiklar betydligt.   

 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka medelålders kvinnors attityder, kunskap och 

erfarenhet om klimakteriet. Att litteraturöversikt valdes beror på att det skulle kunna ge en 

övergripande bild över den forskning som finns tillgänglig inom ämnet och att det skulle ligga 

till grund för vidare studier med kvalitativ ansats. Metoden stöds av Forsberg och Wengström 

(2008) som säger att en litteraturöversikt är en lämplig metod om man vill belysa forskning 

inom ett område. Databassökning gjordes i PubMed och Cinahl. 

 

Urvalskriterier 

Författarna begränsade urvalet till att gälla endast artiklar publicerade på engelska eller 

svenska då det är de språk författarna behärskar. Artiklarna skulle inte vara äldre än 10 år då 

författarna önskade så aktuell forskning som möjligt. Det fanns dock ett begränsat urval av 

publicerade artiklar som skulle kunna besvara syftet och flertalet artiklar var gjorda i arabiska 

och asiatiska länder. Författarna valde därför att inkludera artiklar längre bakåt i tiden men 

begränsningen till att gälla studier på kvinnor från västvärlden kvartstod då det annars skulle 

kunna finnas skillnader i attityder och kunskap om ämnet mellan olika kulturer.  

 

Samtliga inkluderade artiklar var skrivna på engelska. Språkförståelsen uppfattades som god 

hos båda författarna men då det inte är författarnas modersmål kan det ha påverkat förståelsen 

av resultatet. Samtliga artiklar som hittades i PubMed fanns även i Cinahl och därför 

redovisas enbart dessa i tabell 1.     

 

Genomförande 

I litteraturöversikten inkluderades först 15 vetenskapliga artiklar. En artikel togs bort då den 

vid närmare granskning inte besvarade syftet. Urvalskriterierna som användes att artiklarna 

som inkluderades inte fick vara äldre än 10 år gamla föll bort då ena artikeln från den 

manuella sökningen var publicerad år 2000 och två av artiklarna var publicerade 2002.  

Anledningen till att de ändå togs med var för att de väl behandlade vårt intresseområde och 

var av hög kvalitet. Artiklarnas år vid publicering sträckte sig från 2000 till 2011. 

 

Författarna bestämde gemensamt vilka abstract som skulle läsas i sin helhet och vilka som 

sedan skulle inkluderas i litteraturöversikten. De inkluderande artiklarna kom från sex länder. 

Från USA och Sverige kom fem artiklar vardera, Australien en, Italien en, Danmark en och 

från Portugal kom en artikel.  

 

Båda författarna gjorde tillsammans analys och klassificering av artiklarna med hjälp av en 

forskningsmatris av Willman et al. (2011). Antal försökspersoner som deltagit i de olika 



                      BILAGA I 

  14 

 

studierna varierade från 10 deltagare upp till 1773 deltagare. Artiklarna bedömdes vara av hög 

eller medelhög kvalitet. I nio av artiklarna var bortfallet inte redovisat, en artikel hade 

redovisat noll bortfall.  

Dataanalys 

Artiklarna lästes i sin helhet av båda författarna var för sig och resultaten diskuterades sedan 

gemensamt. Svenskt-engelskt lexikon användes för att undvika feltolkning och missförstånd. 

En struktur söktes för att lättare kunna överblicka resultaten. Vid granskningen av artiklarna 

eftersöktes teman som attityd, kunskap och erfarenhet. Dessa teman blev därefter 

resultatrubriker. 

Resultatdiskussion 

Livsfasen klimakteriet är något alla kvinnor går igenom. Klimakteriet är ingen sjukdom utan 

ett fysiologiskt tillstånd där hormonbristen gör att olika symtom kan uppkomma. Symtom 

som muskelvärk, ledvärk, humörpåverkan, depression och trötthet upplevdes av majoriteten 

av kvinnorna (Donati et al., 2009; Koster et al., 2002; Lindh-Åstrand et al., 2007c; Olofsson 

& Collins, 2009). Hunter och Rendall (2007) lägger till som klimakterierelaterade symtom, 

minskad sexlust, depression, ångest, irritabilitet, försämrat minne, koncentrationssvårigheter, 

humörsvängningar, sömnbesvär, trötthet, ledvärk, energiförlust och torr hud. 

När det gäller frekvens och typ av besvär hos kvinnor i klimakteriet fann Simon och Reape 

(2009) att ca 95 procent känner av någon form av besvär, fysiska eller emotionella.  

Trots detta skriver Jansson och Landgren (2010)  att sömnlöshet, humörförändring, försämrad 

kognition, huvudvärk och yrsel upplevs av många kvinnor i klimakteriet men att det inte är 

klarlagt att detta beror på östrogenbrist. Någon entydig definition av vilka symtom som är 

relaterat till östrogenbrist finns inte enligt Kaplan et al. (2009). Vasomotoriska symtom 

(värmevallningar) samt sköra och tunna slemhinnor i underlivet är de symtom som är allmänt 

accepterat beroende på sjunkande östrogennivåer (Kaplan et al., 2009). Enligt Hovelius et al. 

(2000) är det endast sköra slemhinnor, vallningar och svettningar som kan förklaras av 

östrogenbristen. 

 

Albinsson och Fröjdh (2014) skrev att hormonhäxa, rugguggla eller klimakteriekärring är 

beskrivningar av kvinnor i klimakteriet. Skildringar som ges är också att kvinnor styrs av 

hormoner, är lynniga och svårhanterliga. Kvinnors klimakterium omges av fördomar och 

motstridiga känslor. Klimakteriet kan bestå av schabloner och myter som t.ex. att en kvinna i 

klimakteriet har utflugna barn, har ett trist äktenskap, är en förbrukad kvinna och en tragisk 

figur som inte längre kan föda barn. Enligt Albinsson och Fröjdh (2014) beskrivs dessutom 

övergångsåldern i medicinska termer och att den utgör en riskfaktor till att utveckla sjukdom 

och kan ge minskad livskvalitet. Denna litteraturöversikt visar att kvinnor idag inte känner 

igen sig i denna bild. Majoriteten av kvinnorna ansåg att klimakteriet var en naturlig process i 

livet och hör till åldrandet i sig (Berterö, 2003; Donati et al., 2009; Koster et al., 2002; Lindh- 

Åstrand et al., 2007b; Lindh-Åstrand et al.,  2007c; Olofsson & Collins, 2000; Pimenta et al., 

2009).   

 

Sant är att menstruationen upphör, att en del kvinnor svettas mycket, får svårt att sova och blir 

deprimerade. Möjligheten att bli gravid försvinner, något som både kan kännas som en sorg 

och en lättnad (Berterö, 2003; Im et al., 2008; Lindh- Åstrand et al., 2007c).     

 

Idag föder kvinnor barn senare i livet och kan fortfarande ha barn i förskolan samtidigt som 

klimakteriet inträder. Långt ifrån alla kvinnor får besvär över huvud taget. För många blir 

klimakteriet en frihetstid och en nystart i livet (Berterö, 2003; George, 2002; Lindh-Åstrand et 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berter%C3%B6%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12752910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donati%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindh-Astrand%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olofsson%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11910608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Collins%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11910608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Im%20EO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061181
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al., 2007c; Olofsson & Collins). Utbildningen är avklarad och det finns inte så många måsten 

längre. Möjligheterna till ett rikt och stimulerande liv finns fortfarande. Klimakteriet är en 

övergång till en ny fas, inte en slutpunkt.  

 

Negativa attityder till klimakteriet (Alfred, 2006; Pimenta et al., 2009) eller positiva attityder 

Donati et al. (2009) visade sig inte ha någon betydelse för hur kvinnor ser på klimakteriet. Det 

ansågs höra till en normal fas i livet som hör åldrandet till (Berterö, 2003; Donati et al., 2009; 

Koster et al., 2002; Lindh- Åstrand et al., 2007b; Lindh-Åstrand et al., 2007c; Olofsson & 

Collins, 2000; Pimenta et al., 2009). 

 

Gustavsson (2002) skriver att attityder grundas på den gemenskap vi lever i och de 

erfarenheter vi upplever. Angelöv och Jonsson (2002) och Lindh – Åstrand (2009) skriver att 

attityder byggs upp genom upplevelser och att det påverkas av faktorer som kognition, 

tillgivenhet och beteende. Alfred (2006) fann att kvinnornas negativa attityd till klimakteriet 

och åldrandet relaterades till medias beskrivning och Pimenta et al. (2009) fann att den 

negativa attityden berodde på kvinnors upplevelser av symtom.  Koster et al. (2002) och 

Olofsson och Collins (2000) fann att attityder påverkades av mentala föreställningar och en 

rädsla för att åldras. Positiva attityder kopplades till positiva upplevelser (Berterö, 2003; Im et 

al., 2008; Lindh- Åstrand et al., 2007c). WHI-studien som kom 2002 fick en stor 

genomslagskraft i media. Dess första resultat visade stora risker med HT. Riskerna 

dokumenterades och tolkades mycket negativt och ledde till att många kvinnor avslutade sin 

behandling trots att de hade klimakterierelaterade besvär.    

 

De senaste årens forskning om hormonbehandling under klimakteriet har gjort att många 

kvinnor idag avbryter sin hormonbehandling pga. oro för biverkningar. Hormonbehandling 

har också ett problem med följsamhet till behandlingen. Pines et al. (2012) visade att 

klimakteriebehandling med hormoner har minskat med 50 procent det senaste tio åren och 

även det mycket beroende på resultaten från WHI-studien. Som en följd av minskningen med 

hormonbehandling har livskvaliteten försämrats för kvinnor i klimakteriet och många lider i 

onödan pga. rädsla för hormoner (Langer et al., 2012).  Användandet av alternativa 

hormonpreparat har ökat sedan dess och kan vara en effekt av detta (Lindh- Åstrand et al., 

2007b). Stenberg (2014) visade att om kvinnor påbörjade HT nära menopaus fick de en mer 

uppvägd balans mellan nytta och risk. Kvinnorna i WHI- studien påbörjade i genomsnitt sin 

HT 13 år efter menopaus. Stenberg (2014) visade att riskerna var halverade vad gällde att dö i 

hjärtinfarkt hos kvinnor med HT jämfört med kvinnor utan. Behandling med HT nära 

menopaus minskade också risken för dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och gav ingen ökad risk 

för cancersjukdom. Hormonbehandling minskade även risken för upprepade 

urinvägsinfektioner. Trots detta har media och folk i allmänhet hållit kvar uppfattningen om 

tidigare riskanalys (Stenberg, 2014). 

 

Det fanns kopplingar mellan kvinnors attityder till klimakteriet och utbildningsnivå enligt 

Strauss (2011). Ju högre utbildningsnivå kvinnorna hade desto positivare attityd till 

klimakteriet. Även kunskapsnivån om klimakteriet var kopplad till vilken utbildningsnivå 

kvinnorna hade (Donati et al., 2009; Lindh-Åstrand et al., 2007a). Kvinnor som tidigare 

använt eller använde HT hade bättre kunskap om klimakteriet (Lindh-Åstrand et al., 2007a).  

I dagens samhälle hämtas mycket information på internet och många kvinnor är pålästa inom 

detta område (Lindh-Åstrand, 2009).   

 

Att det fanns både socioekonomiska och kulturella skillnader beskrev Nosek et al. (2010). De 

fann att europeiska och afroamerikanska kvinnor hade en mer positiv attityd än kvinnor som 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berter%C3%B6%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12752910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donati%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindh-Astrand%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olofsson%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11910608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Collins%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11910608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olofsson%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11910608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Collins%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11910608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Im%20EO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Im%20EO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061181
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kom från Mexiko och Latinamerika. Kvinnor med låg socioekonomisk status upplevde mer 

klimakterierelaterade symtom. Albinsson och Fröjdh (2014) beskrev att den kulturella 

skillnaden i den individuella upplevelsen av klimakteriet och kvinnors erfarenhet av 

eventuella besvär skulle kunna bero på hur meningsfullt klimakteriet upplevdes och vilken 

status som var knuten till den. Även kvinnans upplevda egenvärde hade betydelse. Nosek et 

al. (2010) rapporterade att det fanns en skillnad mellan etniska grupper vad gäller upplevelse 

av symtom. Mexikanska och latinamerikanska kvinnorna skattade symtom i högre frekvens 

jämfört med kaukasiska kvinnor. Nosek et al. (2010) fann också att kvinnor som hade låg 

utbildning, sämre inkomst och en negativ attityd till åldrande rapporterade mer symtom än de 

övriga kvinnorna. I vår kultur där det är oangenämt att åldras och bli gammal associeras 

klimakteriet med att inte längre vara gångbar i samhället, på arbetsmarknaden eller som 

sexuellt attraktiv kvinna. Det fanns kvinnor som upplevde att åldras, få grått hår och rynkor 

var bekymmersamt och skrämmande (Alfred, 2006; Im et al., 2008; Musker, 2008).  Många 

kvinnor ändrar dock fokus i övergångsåldern. George (2002) visade att kvinnorna reflekterade 

över klimakteriet som en övergång mellan två distinkta livsfaser så som slutet på en era, en 

lättnad till ny början, som pånyttfödd. En del bryter upp från förhållandet, andra byter arbete 

och de får lust att tänka mer på sig själv. Den sexuella energin som förut varit inriktad på 

fertilitet och att föda barn kan nu riktas inåt, till en mer personlig utveckling (Albinsson & 

Fröjdh, 2014). 

 

Att kunskaper utvecklas i samspel med sin omgivning och att individen själv kan skapa sin 

förståelse genom erfarenhet som bygger på kunskap eller färdighet visade (Lindh-Åstrand, 

2009).  Enligt Alfred (2006), Donati et al. (2009) och Im et al. (2008) efterlyser kvinnor 

tillförlitlig information om klimakteriet och dess relaterade hälsorisker. Kvinnorna önskar 

möjlighet att diskutera personliga behov med hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt Im et al. 

(2008) fanns det kvinnor som hade erfarenhet från ett dåligt bemötande av läkare. Det 

framkom inte om läkaren var kvinna eller man. Ofta bemöter vi andra utifrån de erfarenheter 

vi själva har varit med om och bemötande är något alla måste jobba med hela tiden. De 

kvinnor vi tar emot har egna upplevelser med sig och har behov av bli bemötta utifrån sina 

egna förutsättningar.  Det hade varit intressant att se om det hade varit någon skillnad i 

upplevelse av bemötandet beroende på kön hos läkaren. Information som kom från 

läkemedelsbolagen upplevdes mindre trovärdig (Alfred, 2006). Hos barnmorskor finns 

kompetens och ett intresse vad gäller hälsa hos äldre kvinnor och speciellt då frågor som rör 

klimakteriet (Kaplan et al., 2009).  

 

Slutsats 

Attityden, erfarenheten och kunskapen om klimakteriet är unik för varje kvinna. Klimakteriet 

uppfattas av en del kvinnor som nätt och jämnt märkbar och av andra som en genomgripande 

omställning i livet. Sociokulturella faktorer och socioekonomiska förhållanden spelar roll för 

både attityd, kunskap och erfarenhet av symtom.   

Fortsatt forskning 

Författarna önskar göra en intervjustudie där kvinnor i klimakteriet intervjuas om deras behov 

av rådgivning, deras attityd till hormonbehandling och annan klimakteriebehandling. 
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gjordes 1999. 

n=1773 

(434) 

n=1760 

(580) 

Attityden till klimakteriet 

förändrades över tid. Andelen 

kvinnor som ansåg att 

klimakteriet var en naturlig 

process, orsakat av hormonbrist 

och hörde till åldrandet i sig 

ökade efter publiceringen av 

WHI-studien. Attityden till HT 

förändrades där andelen kvinnor 

som tyckte att symtom skulle 

behandlas med HT sjönk från 40 

procent år 1999 till 17 procent år 

2003. Användning av 

naturmedicin och akupunktur 

ökade under samma period. 
 

P  

II 

Lindh-Åstrand,  L., 

Hoffmann, M., 

Hammar,  M., 

Kjellgren, K. I. 

 

2007, Sverige 

 

Women's conception 

of the menopausal 

transition--a 

qualitative study 

Att ta reda på om begreppet 

klimakteriet varierar mellan 

kvinnor som söker läkare 

på grund av 

klimakteriesymtom, och 

om så är fallet beskriva 

dessa olika uppfattningar. 

Tjugo kvinnor valdes ut 

som sökte gynekolog 

första gången på grund 

av klimakteriebesvär. 

Semi-strukturerade 

intervjuer som spelades 

in och transkriberades. 

n=20 

(0) 

Två huvudsakliga begrepp 

identifierades; olika fysiska 

symptom med både positiva och 

negativa förändringar och att 

övergången beskrevs som en 

naturlig process och en 

utvecklande fas i livet. Symtom 

som svettningar, vallningar, 

sömnproblem och påverkan på 

sexlivet rapporterades av 

kvinnorna. 

K 

I 

Marnocha, S. K. och 

Bergström, M. 

 

2011, USA 

The lived experience 

of perimenopause and 

menopause 

Utforska kvinnors 

erfarenheter kring 

perimenopaus och 

menopaus. Beskriva 

förväntningar och farhågor.   

 

Utifrån Transitionsteori 

(Meleis) gjordes 

intervjuer. Rekryteringen 

skedde via 

snöbollseffekt. 

n=13 

(0) 

Medvetenhet om att kroppen 

förändras upplevdes av en del 

som skrämmande. Kvinnorna 

rapporterade fysiska förändringar 

speciellt i början av klimakteriet 

med förändrat blödningsmönster, 

trötthet, humörförändringar, 

viktuppgång och 

hudförändringar. Kvinnorna 

upplevde en känsla av förvirring, 

kontrollförlust och förlägenhet då 

de inte kunde dölja 

K 

II 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindh-Astrand%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoffmann%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hammar%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kjellgren%20KI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17335527
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värmevallningar och de 

oregelbundna blödningar som 

uppkom. Kvinnorna berättade att 

det fanns en motsägelse mellan 

de kunskaper de hade om 

klimakteriet och vad det själva 

hade för erfarenheter Kvinnor 

hade låg kunskap om 

klimakteriet. Information söktes 

hos läkare, bland vänner och 

släktingar. 

Musker, K. 

 

2008, USA 

Life patterns of 

Women Transitioning 

Through Menopause 

Identifiera ett gemensamt 

mönster för hur kvinnor tar 

sig igenom klimakteriet. 

 Kvinnor som är i 

menopaus och i ålder 45-

55 intervjuades. 

Deltagarna rekryterades 

från allmänheten genom 

flygblad. Kvinnor söktes 

som var villiga att tala 

om personliga ämnen. 

n=10   

(0) 

De mönster som framkom var 

accepterande av förluster, 

oväntade fördelar, ökad 

medvetenhet om att tiden är 

ändlig och en mer koncentrerad 

medvetenhet av hälsa och 

vitalitet. Kvinnors upplevelse av 

klimakteriet var unikt och 

stimulerade till en reflektion över 

livet. Erfarenheten av att åldras 

och att kroppen förändras 

uppfattades som bekymmersamt. 

 

K 

I 

Olofsson Barth, A. 

S., Collins, A. 

 

2000, Sverige 

 

 

 

 

Psychosocial factors, 

attitude to menopause 

and symptoms in 

Swedish 

perimenopausal 

women. 

Att undersöka attityder till 

klimakteriet hos kvinnor 

och om psykosociala 

faktorer påverkar attityder 

och symtomrapportering. 

Longitudinell studie av 

en kohort kvinnor som 

följts årligen i fem år 

med psykologiska 

intervjuer, 

skattningsskalor, 

screeningsformulär.  

 

n=150 

(2) 

Psykosociala faktorer, syn på 

åldrandet och livsstil avgjorde 

attityden till klimakteriet. Många 

kvinnor fick en ökad 

självkännedom och en bättre 

självkänsla följde med åldrandet. 

P 

I 

Pimenta, F., Leal, I., 

Maroco, J., Ramos, 

C. 

 

2009, Portugal 

Representations and 

Perceived 

Consequences of 

Menopause by Peri- 

and Post- menopausal 

Portugese Women: A 

Qualitative Research. 

Utforska kvinnors 

uppfattning om 

klimakteriet och deras 

upplevelser av följderna i 

en grupp menopausala 

kvinnor. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

n=26 

(0)    

Kvinnorna ansåg klimakteriet 

som en normal period av 

livscykeln, en annan fas i livet, 

upphörande av menstruation och 

åldrande. De flesta kvinnor 

upplevde klimakteriet som något 

negativt, beroende på fysiska 

K 

I 
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 konsekvenser av klimakteriet. 

 

Strauss, J. R. 

 

2011, USA 

Contextual Influences 

on Women´s Health 

Concerns and attitudes 

towards Menopause 

 

Få en ökad förståelse av 

hur attityder till 

klimakteriet påverkas av ett 

socialt sammanhang 

Frågeformulär användes. 

Kvinnorna hade deltagit i 

en annan studie innan; 

The national Survey of 

Midlife Development in 

the United States.  

n=1037 

(0)   

Kvinnor hade en mer positiv 

attityd till åldrande och 

klimakeriet om de var mer 

utbildade, hade en högre inkomst 

och färre klimakteriesymtom. 

P 

II 

Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 



Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering     Bilaga II 

 

OBS. Arbetsmaterial får ej kopieras                                                                                27 

 

                   

Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

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 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

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


