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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund  

 

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar 10-15 procent av kvinnor i 

fertil ålder världen över. Endometrios innebär att celler från livmoderslemhinnan befinner 

sig utanför livmodern och blodfyllds vid hormonell stimulering. När blodet inte kan 

elimineras från de härdar som bildats uppstår en inflammatorisk process vilket ger upphov 

till kraftig smärta. Endometrios är ett kroniskt tillstånd med smärta som varierar i 

svårighetsgrad. Att leva med långvarig smärtproblematik är påfrestande både psykiskt och 

fysiskt, vilket påverkar förmågan att fungera i det dagliga livet.  

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av ett dagligt liv med diagnosen 

endometrios och deras erfarenheter av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid 

smärtproblematik. 

 

Metod 

 

En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie valdes som metod för att besvara studiens 

syfte. Totalt genomfördes sju intervjuer. En induktiv kvalitativ innehållsanalys valdes för 

att analysera insamlat material.  

 

Resultat 

 

Resultatet visade att kvinnor med endometrios uttryckte svårigheter med att få det dagliga 

livet att fungera samt en saknad inom vården av stöd, kunskap och helhetsperspektiv. 

Bristen på kunskap påverkade bemötandet, tilliten och förtroendet för vårdpersonalen 

negativt samt medförde en känsla av att inte blev tagen på allvar i sin problematik.  

Ett helhetsperspektiv och stöd ansågs ha en viktig betydelse för att hjälpa kvinnan hitta 

strategier att acceptera sitt tillstånd och få det dagliga livet med smärtan att fungera.  

 

Slutsats 

 

Behovet av stöd från vårdpersonalen var till stor vikt för att kvinnor med endometrios 

skulle kunna känna meningsfullhet och kvalitet i det dagliga livet. Ett helhetsperspektiv 

inom vården där man såg till hela människan var en förutsättning för en god behandling 

och vård på lika villkor. En ökad kunskapsnivå hos vårdpersonalen var nyckeln till ett 

hänsynsfullt och respektfullt bemötande vid smärtproblematik.  

 

 

Nyckelord: Bemötande, Dagligt liv, Endometrios, Smärtproblematik, Upplevelse  
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BAKGRUND  

Endometrios 

 

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar 10-15 procent av kvinnor i 

fertil ålder världen över (Andres, Podgaec, Carreiro & Baracat, 2014). Sjukdomstillståndet 

är underdiagnostiserat och att få rätt diagnos är något som kan ta tid, i snitt cirka sex år 

(Nnoaham et al., 2011). Endometrios betyder att celler från livmoderslemhinnan befinner 

sig utanför livmodern. Detta kan skapa problem så som infertilitet och smärtproblematik. 

För kvinnor med diagnosen endometrios är det viktigt att bli respekterade och tagna på 

allvar i förhållande till symtombilden. Starr, Houle och Coghill (2010) menar att smärta är 

en subjektiv upplevelse vilket kan försvåra bedömningen och val av smärtbehandling. 

Tillståndet är kroniskt, men svårighetsgrad varierar med tiden. Denny (2004) belyser att 

sjukdomen genomsyrar och påverkar varje aspekt i kvinnans liv. De begränsningar som 

smärtproblematiken medför i det dagliga livet beskrivs påverka kvinnorna fysiskt, 

psykiskt, sociala relationer samt förmåga att fungera i arbetslivet. Biverkningar av 

läkemedel som exempelvis trötthet är något som också påverkar kvinnans dagliga liv och 

måste tas på allvar. 

 

Etiologi och patofysiologi 

Etiologin kring endometrios är inte klarlagd men hereditet, miljö- och livsstilsfaktorer tros 

ha betydelse (Acién & Velasco, 2013). Det finns flera teorier kring vad som tros ske i 

kroppen vid endometrios. Den mest accepterade teorin är John Sampsons 

implantationsteori från år 1927 där han beskriver hur endometrieceller vid menstruation 

driver bak längs med äggledarna, ut i bukhålan och fäster på kringliggande vävnad (Dastur 

& Tank, 2010). Endometriecellerna är celler från livmoderslemhinnan, endometriet, som 

bryts ned vid menstruation. Hos friska kvinnor stöts vanligtvis cellerna tillsammans med 

blod ut ur kroppen via livmoderhalsen. När endometriecellerna istället stöts ut via 

äggledarna (retrograd menstruation) till bukhålan, främst lilla bäckenet, fäster dessa och 

bildar härdar på exempelvis äggstockarna, bukhinnan och urinblåsan (Acién & Velasco, 

2013). Även hos friska kvinnor kan retrograd menstruation förekomma, men kroppens 

lokala cellulära immunförsvar klarar då själv av att bryta ned endometriecellerna. Vid 

endometrios är den nedbrytande processen nedsatt (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & 

Andersson, 2010). Härdarna som bildas av endometriecellerna reagerar i likhet med 

endometriet på hormonell stimulering, främst östrogen och progesteron. Vid hormonell 

stimulering blir härden blodfylld men eftersom blodet inte kan elimineras leder det till en 

inflammatorisk process vilket ger upphov till smärta (Acién & Velasco, 2013).  

 

Symtom och diagnostik 

Kvinnor med endometrios besväras ofta av kronisk bäckensmärta, kraftiga 

menstruationssmärtor samt smärta vid samlag. Endometrios kan även påverka kvinnans 

fertilitetsförmåga. Symtomen vid endometrios kan bidra till negativa konsekvenser på det 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet (Kennedy et al., 2005). Eftersom smärtan vid 

endometrios är en subjektiv upplevelse och skiljer sig från individ till individ menar Starr 

et al. (2010) att diagnostiken av sjukdomen försvåras. Ofta misstänks andra 

differentialdiagnoser i ett första skede vilket kan leda till att det tar längre tid att få rätt 

diagnos. En viktig del i diagnostiken är en utförlig anamnes med fokus på symtombilden 

(Signorile & Baldi, 2015). En bra vägledning är att låta patienten fylla i en smärtdagbok 

för att lättare kunna följa kvinnan i hennes problematik (Holloran-Schwartz, 2014).  
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Det kan göra det lättare för personen att beskriva sina känslor och upplevelser samt kunna 

gå tillbaka och se hur hon mådde och vad som varit jobbigt. Smärtdagboken bör bland 

annat innehålla smärtskattning, utlösande faktorer och hur det påverkar hennes dagliga liv 

(Holloran-Schwartz, 2014). Anamnesen kan enbart vägleda vid diagnostiken, för att en 

diagnos ska fastställas krävs en titthålsoperation i buken (laparoskopi) där 

endometrioshärdarna kan ses (Signorile & Baldi, 2015). 

 

Behandling 

Behandling vid endometrios delas in i kirurgisk och farmakologisk behandling. Ingen av 

nämnda behandlingar botar sjukdomen utan har som syfte att lindra symtomen. Båda 

behandlingarna har god effekt för att lindra symtom och kan med fördel kombineras 

(Acién & Velasco, 2013). 

 

Det finns två typer av kirurgisk behandling. Den första och vanligaste behandlingen är att 

genom laparoskopi bränna bort härdarna och därmed minska endometriecellerna (Acién & 

Velasco, 2013). Vid avlägsnandet av endometrioshärdarna kan det vara svårt att identifiera 

alla härdar och risken att nya bildas finns så länge kvinnan menstruerar. Det gör att det ofta 

krävs upprepande ingrepp samt en kombination med den farmakologiska behandlingen för 

att lindra symtomen och minska risken för återfall (Bergqvist, 2010). Hysterektomi är den 

andra kirurgiska metod som används där livmodern samt äggstockarna tas bort vilket gör 

att endometrieceller inte längre bildas och besvären vid endometrios minskar. Ingreppet är 

i många fall oönskat och kontraindicerat hos kvinnor som önskar bli gravida (Acién & 

Velasco, 2013). 

 

Den farmakologiska behandlingen syftar till att minimera stimuleringen av endometriet. 

Kombinerade preventivpiller används för att sänka östrogennivåerna i kroppen samt 

minska antalet östrogenreceptorer. Östrogenet har till uppgift att öka tillväxten av 

endometriet, vilket är viktigt vid ägglossningen samt utstötningen av endometriet. Kvinnor 

som av någon anledning inte kan använda kombinerade preventivpiller som exempelvis 

tidigare drabbats av eller har hereditet för tromboemboliska sjukdomar, kan istället 

använda gonadotropin releasing hormone (GnRH) -agonister. De verkar genom att hämma 

ägglossningen vilket försätter kroppen i ett reversibelt klimakterieliknande tillstånd och 

endometriestimuleringen upphör (Borgfeldt et al., 2010). 

 

Vid behandling av smärta vid endometrios används i första hand Non-steroidal anti-

inflammatory drugs (NSAID-preparat) som syftar till att minska utsöndringen av 

prostaglandiner som tros vara en av orsakerna till smärta vid endometrios (Allen, Hopewell 

& Prentice, 2004). Vid allvarligare tillstånd och långvariga smärtor kan behandling med 

opioider krävas som komplement för att ta bort den värsta smärtan (Bergqvist, 2010). 

 

Smärta vid endometrios  

 

Smärta är ett centralt problem hos kvinnor med endometrios. Vid den inflammatoriska 

process som sker i samband med att härden blodfyllts uppstår smärta (Acién & Velasco, 

2013). Vid denna inflammatoriska process påverkas smärtreceptorer i området vilket leder 

till att de blir mer känsliga (sensitiserade) vid retning. Detta kan ge upphov till ökad 

smärtintensitet och lägre smärttröskel (Molin, Lund, & Lundeberg, 2010). Den vanligaste 

smärtproblematiken hos kvinnor med endometrios är långvarig bäckensmärta och kraftig 

menstruationssmärta (Andres et al., 2014).  
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Vid menstruation ökar prostaglandinutsöndringen vilket leder till kraftiga 

kärlsammandragningar i livmodern som ger upphov till smärta. Hos kvinnor med 

endometrios ökar utsöndringen av prostaglandiner även från endometrioshärdarna vilket 

ökar sammandragningarna ytterligare. Smärtan ter sig ofta som en stark krampliknande 

värk belägen i nedre delen av buken (Coco, 1999). 

 

Kvinnor med endometrios kan även besväras av smärta vid samlag. Endometrioshärdarna 

är ofta ömma vid beröring vilket beror på det förhöjda trycket som bildas vid instängd 

blödning (Bergqvist, 2010). Smärtan som upplevs i samband med samlag kan påverka 

kvinnans självkänsla, självbild och kvinnliga identitet negativt. En del kvinnor väljer att 

avstå från samlag av rädsla för smärtan medan andra upplever oförmåga att genomföra 

samlag. Det kan leda till en osäkerhet i relationen till sin partner där funderingar kring 

fertilitet och sexuell frustration kan väckas (Hedyeh et al., 2014). 

 

Smärtskattning 

Smärtan hos kvinnor med endometrios behöver dokumenteras samt analyseras för att 

kunna ge så adekvat smärtlindring som möjligt. Starr et al. (2010) beskriver i sin studie att 

smärta är en subjektiv upplevelse och varje enskild individs upplevelse av smärta behöver 

tas i beaktning. Det försvårar arbetet för vårdpersonalen att bedöma hur en patient mår och 

därför behövs lämpligt utformade redskap till hjälp. En studie visar att visuell analog skala 

(VAS) och numerisk skala (NRS) är de redskap som ger en förutsättning för en sann 

bedömning vid smärtan. Det är dock viktigt att ha i åtanke att kvinnor med endometrios 

ofta besväras av långvarig och regelbunden smärtproblematik vilket kan försvåra 

självskattningen eftersom ett smärtfritt tillstånd sällan upplevs (Bourdel et al., 2015). 

 

Att leva med endometrios 

 

Långvarig smärta är något som kan påverka individens välbefinnande och det dagliga livet 

negativt vilket kan leda till långa sjukskrivningar och social isolering. Kvinnor med 

endometrios som är adekvat smärtlindrande upplever därför att de har ett mer meningsfullt 

liv och känner livskvalitet (Jia, Leng, Shi, Sun & Lang, 2012). Livskvalitet är 

svårdefinierat eftersom det är den enskilde individens upplevelse av vad som gör livet värt 

att leva för just denne. Livskvalitet kan benämnas utifrån hur den enskilde individen 

upplever sig leva ett gott liv eller inte. Vad livskvalitet är för en själv bör alla reflektera 

över eftersom det kan öka välbefinnandet (Brüdle, 2003). 

 

Carnevali (1996) belyser vikten av att integrera dagligt liv och individens hälsotillstånd 

med varandra för att känna kvalitet i det dagliga livet. En individs livskvalitet och funktion 

i det dagliga livet anses vara beroende av en balans mellan de krav som ställs i relation till 

de inre och yttre resurser individen har.  

 

De krav, förväntningar och förpliktelser som ställs i det dagliga livet kommer från 

individen själv eller omgivningen (Carnevali, 1996). Oehmke (2009) beskriver att kvinnor 

med endometrios upplever att de krav som ställs är påfrestande relaterat till den 

smärtproblematik de lever med. Oehmke (2009) menar att familjelivet, sociala aktiviteter 

samt förmågan att fungera i arbetslivet är några av de krav kvinnor med endometrios möter 

dagligen.  
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De resurser individen har för att kunna finna en balans till de krav som ställs är 

individuella inre och yttre resurser. De inre resurserna är de som individen själv har 

tillgång till vilket kan vara fysisk och psykisk styrka, kunskap, motivation och mod. Yttre 

resurser avser det som individen har runt omkring sig som exempelvis socialt nätverk, 

bostadssituation samt tekniska hjälpmedel. Om balansen mellan krav och resurser 

upprätthålls ökar välbefinnandet hos individer och förmågan att fungera i det dagliga livet 

(Carnevali, 1996). 

 

Oehmke (2009) menar att endometrios har en negativ påverkan på kvinnors förmåga att 

fungera i det dagliga livet. I studien framkom det att smärtan var den främsta orsaken som 

påverkade kvinnornas livskvalitet negativt. Den långvariga och svåra smärtproblematiken 

ansågs påverka välbefinnandet. Även Gullacken och Lidbeck (2004) beskriver att smärtan 

påverkar det dagliga livet ur emotionella, sociala och fysiska aspekter. Deras studie belyser 

även vikten av att acceptera sjukdomen för att utifrån egna förutsättningar få känna kvalitet 

i det dagliga livet. Romão et al. (2009) presenterar i sin studie att kvinnor med kronisk 

bäckenbottensmärta i större utsträckning besväras av ångest och depression. Därför ansågs 

vårdpersonalen behöva arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för att kunna tillgodose det 

fysiska och psykiska stöd kvinnorna behöver för att få det dagliga livet att fungera. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens betydelse 

  

Inom hälso- och sjukvården är det många olika professioner som arbetar tillsammans för 

att vården ska fungera. Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) är den lag som 

styr och bestämmer över hur hälso- och sjukvård ska bedrivas. Enligt lagens mål som 

stadgas i 2 § ska alla sträva efter att uppnå, att vården ska bedrivas på lika villkor för hela 

befolkningen oavsett var du bor. Den person som är i störst behov ska prioriteras först. 

Alla inom hälso- och sjukvården ska arbeta för att vården ska bedrivas med respekt och 

värna om den enskildes värdighet. Lagen ställer även krav på att vården ska vara 

lättillgänglig samt ansvara för behov av trygghet, bygga på respekt och 

integritetsbevarande. Den ska även ge möjlighet till självbestämmande och en god 

kommunikation mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal ska främjas. 

 

Kvinnor med endometrios kommer i kontakt med vården på många olika sätt, dels via 

vårdcentralen, kirurgiska avdelningar och akutmottagningar. Många kvinnor upplever att 

de inte blir tagna på allvar samt att deras känslor blir förminskade. Detta kan väcka ångest 

och oro som gör det svårare för kvinnan att hantera sin sjukdom. Negativt bemötande från 

vårdpersonalen kan leda till negativa känslor hos kvinnan. Vårdpersonalen behöver ha en 

helhetssyn i mötet med patienten och kunna visa respekt samt förståelse. Kvinnor som 

upplever bra bemötande och trovärdighet har lättare att hantera sin sjukdom (Cox, 

Henderson, Andersen, Cagliarini & Ski, 2003). 

 

Regeringen har lagt ett förslag att Socialstyrelsen (2015) ska undersöka behovet av att 

utfärda nationella riktlinjer kring endometrios. Riktlinjerna skulle då ha fokus på att 

förbättra kunskap om sjukdomen inom hälso- och sjukvården, vilket skulle kunna leda till 

snabbare diagnos, mindre lidande och bättre stöd till kvinnor med endometrios. 

 

Kommunikation och bemötande  

Kommunikationen är ett betydelsefullt redskap inom hälso- och sjukvården och är en 

förutsättning för att vårdtagare och vårdgivare ska förstå varandra (Fossum, 2007).  
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Det handlar inte bara om det verbala uttrycket utan även kroppsspråket har en betydelse för 

en välfungerande dialog. Bemötande handlar om hur kommunikationen och samtalet 

utförs. Mottagandet, tonfallet, ögonkontakt, kvalitet, närvaro och människosyn har alla en 

central roll för ett respektfullt bemötande. Inom hälso- och sjukvården är det viktigt att 

kommunikationen sker på rätt nivå beroende på vem som tar emot informationen. 

Kommunikationen bör även anpassas efter den individuella situationen och patientens 

enskilda behov. Kroppsspråket och tonläget från hälso- och sjukvårdspersonalen har en 

viktig roll i hur patienten upplever bemötandet (Fossum, 2007). Att aktivt lyssna och vara 

mentalt närvarande i mötet med patienten utan att lägga några värderingar i dennes 

berättelse skapar grunden till tillit och en öppen kommunikation (Andersson, 2007). 

 

Sjuksköterskans roll 

Vid långvarig smärtproblematik har sjuksköterskan en central och viktig roll i mötet med 

patienten för att identifiera och bedöma smärtan i rätt tid för att sedan kunna ge en adekvat 

behandling. För att minska lidande hos patienten bör sjuksköterskan ha en god och bred 

kunskap inom smärtproblematik och smärtbehandling. Sjuksköterskan ska arbeta 

tillsammans med patienten och det omvårdnadsansvar som åligger sjuksköterskan ger en 

möjlighet till att företräda patienten i det multidisciplinära teamet (Collet, 2012). 

Sjuksköterskans stödjande roll är viktig för att vägleda och hjälpa kvinnan vid 

smärtproblematik för att främja livskvalitet (Jia et al., 2012). 

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning förklarar hur sjuksköterskan ska ha förmågan att 

bemöta patienter och närstående lyhört, empatiskt och med respekt. Sjuksköterskan ska 

även uppmärksamma, möta patientens sjukdomstillstånd samt lidande utan värderingar 

med adekvata åtgärder och på så sätt lindra det så långt det är möjligt (Socialstyrelsen, 

2005). International Council of Nurses (ICN) har en etisk kod för sjuksköterskor som lyfter 

fram de fyra grundläggande ansvarsområdena vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa sjukdom och lindra lidande. Omvårdnad ska ges till alla människor på lika villkor 

med respekt för varje enskild individs integritet och autonomi. ICN (2014) betonar även 

vikten av medkänsla, trovärdighet och professionalitet i sjuksköterskans förhållningssätt. 

 

Problemformulering 

 

Socialstyrelsen (2005) beskriver i kompetensbeskrivningen att sjuksköterskan ska ha en 

bred kunskap om olika sjukdomstillstånd för att kunna behandla alla människor och lindra 

lidandet genom respekt, säkerhet samt lyhördhet. Enligt Cox et al. (2003) är det dagliga 

livet en kamp för många kvinnor med endometrios. En ständig strid för att bli betrodda och 

inte få sina symptom förminskade. Bristande kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonalen 

vid behandlingen av kvinnor med endometrios är ett problem, vilket kan ge sämre 

förutsättningar för en god behandling. Oehmke (2009) menar att det är påfrestande både 

psykiskt och fysiskt att leva med långvariga smärtor, vilket påverkar förmågan att fungera i 

det dagliga livet. 

 

Författarna upplevde efter artikelsökning att få studier rörande kvinnors upplevelse av ett 

dagligt liv med diagnosen endometrios och deras erfarenheter av hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande vid smärtproblematik fanns. Eftersom endometrios är en 

sjukdom som påverkar kvinnor i deras dagliga liv ansåg författarna att ämnet var viktigt att 

lyfta fram och belysa bemötandets inverkan på hur kvinnorna klarar av att hantera sitt 

tillstånd.  
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av ett dagligt liv med diagnosen 

endometrios och deras erfarenheter av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid 

smärtproblematik. 

 

METOD 

Val av metod 

 

Lämpligt val av metod för den föreliggande studien ansåg författarna vara en kvalitativ 

semistrukturerad intervjustudie för att beskriva kvinnors upplevelse av ett dagligt liv med 

diagnosen endometrios och deras erfarenheter av hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötande vid smärtproblematik. Metoden ansågs ge möjlighet till att fånga kvinnornas 

egenupplevda känslor av att leva med endometrios och deras förmåga att fungera i det 

dagliga livet. Malterud (2014) menar att kvalitativ metod öppnar möjligheten för att 

utforska och belysa människors erfarenheter, upplevelser samt varför människor reagerar 

och agerar på ett visst sätt i olika situationer. Öppna intervjufrågor ställdes till kvinnorna 

vilket gav möjlighet för kvinnan att leda vägen genom intervjun och delge det hon själv 

ville berätta. En semistrukturerad intervjustudie med öppna frågor ger en balans mellan 

flexibilitet och struktur vilket Gillham (2008) anser vara viktigt vid insamling av data med 

god kvalitet som besvarar syftet.  

 

Urval 

 

Urvalskriterier 

Författarna ansåg att det var viktigt att deltagarna var diagnostiserade med endometrios, 

sökt hälso- och sjukvården för sin smärtproblematik, var myndiga, hade förmåga att 

hantera det svenska språket samt bodde i Stockholmsområdet. Att deltagarna skulle vara 

diagnostiserade med endometrios och sökt hälso- och sjukvården för smärtproblematik 

upplevde författarna var en förutsättning för att kvinnornas erfarenheter skulle kunna 

besvara studiens syfte. Malterud (2014) menar att deltagarnas erfarenhet är en förutsättning 

för att kunna delge givande information. Av etiska skäl var ett urvalskriterium att 

deltagarna skulle vara myndiga. Författarna ansåg även att det var betydelsefullt att 

deltagarna kunde behärska det svenska språket för att minska risken för feltolkning samt 

missförstånd vilket även Helgesson (2006) belyser. Relaterat till den tidsbegränsning som 

förelåg studien bedömde författarna att kvinnorna borde befinna sig i Stockholmsområdet 

för att öka möjligheten till personligt möte. Det skulle minska tidskostnaden vilket Gillham 

(2008) menar är viktigt vid en begränsad tidstillgång. Författarna ansåg att intervju via 

videosamtal kunde vara ett alternativ om personligt möte inte var möjligt att genomföra 

relaterat till den tidsbegränsning som förelåg.  

 

Urvalsgrupp 

Kvinnorna som medverkade i studien var i åldrarna mellan 26 och 41 år. Samtliga var 

diagnostiserade med endometrios och fått diagnosen för mellan ett och 20 år sedan. De 

hade sökt hälso- och sjukvården för smärtproblematik mellan ett par dagar och två år sedan 

när intervjun genomfördes.  
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Datainsamling 

 

Inhämtning av tillstånd 

Författarna skickade inledningsvis i processen ut ett brev till Endometriosföreningen i 

Stockholm som innehöll infomation (Bilaga A) och efterfrågan om godkännande att 

genomföra studien via dem. Helgesson (2006) menar att ett godkännande med information 

om studiens syfte, hur intervjuerna skulle genomföras, urvalsgruppen samt hur samtycke 

till studien inhämtades var viktigt att deltagarna fick möjlighet att ta del av. 

Endometriosföreningen skickade sedan tillbaka ett godkännande om att utföra studien via 

dem. De skickade ut elektronisk post (e-post) till sina medlemmar samt lade ut ett inlägg 

på deras sida  i Facebook för att komma i kontakt med kvinnor som kunde tänka sig 

medverka i studien.  

 

Intervjuguide 

Intervjuguiden (Bilaga C) baserades på tre öppna frågor med fokus på att belysa kvinnors 

upplevelse av ett dagligt liv med diagnosen endometrios och deras erfarenheter av hälso- 

och sjukvårdspersonalens bemötande vid smärtproblematik. Intervjuguiden tre öppna 

frågor sammanställdes av författarna eftersom de tillsammans ansågs kunna besvara 

studiens syfte. Den inledande frågan ställdes för att ge kvinnan möjlighet att fritt beskriva 

sitt tillstånd och begränsningar i det dagliga livet. De andra två frågorna skapades för att 

lyfta fram upplevelsen av bemötandet och stödet från hälso- och sjukvården. Avslutande 

tillfrågades deltagarna om det var något ytterligare de ville tillägga för att ge möjlighet till 

att delge upplevelser som tidigare inte nämnts men berör studien. En av de tre öppna 

frågorna var “Berätta om dina upplevelser av bemötandet från hälso- och sjukvården när 

du har sökt för din smärtproblematik”. Danielsson (2012a) menar att öppna frågor med 

fördel kan ha följdfrågor som ökar möjligheten för intervjuaren att vid behov vägleda 

deltagaren i intervjun. Ett exempel på sådan följdfråga var “Upplever du att du blir betrodd 

när du beskriver din smärtproblematik för hälso- och sjukvårdspersonalen?”. 

Intervjuguidens frågor togs i den ordning som föll sig naturligt under intervjun. Danielsson 

(2012a) menar att intervjun bör anpassas efter deltagarens tankegång.  

 

Pilotintervju 

Författarna valde att genomföra en pilotintervju för att testa om frågorna och upplägget av 

intervjuguiden höll kvalitet som besvarade syftet. Trost (2010) anser att det är viktigt att 

säkerställa intervjuguidens kvalitet för att den ska kunna användas i samtliga intervjuer. 

Den första intervjun som genomfördes var pilotintervjun och deltagaren uppfyllde 

urvalskriterierna. Författarna utvärderade och bedömde att intervjun höll kvalitet eftersom 

syftet besvarades. Intervjun inkluderades i studien i enlighet med Trost (2010) som menar 

att pilotintervjun med fördel kan inkluderas i studien om den besvarar syftet. Författarna 

bedömde att inga ändringar i intervjuguiden behövde göras. 

 

Intervjuer 

Via e-post kontaktades författarna av tre kvinnor från Endometriosföreningen. Relaterat till 

svag respons från Endometriosföreningen kontaktades fyra kvinnor via den snöbollsmetod 

som Trost (2010) beskriver. Trost (2010) menar att genom snöbollsmetoden kan kontakt 

med deltagare upprättas genom bekantas bekanta. Det kunde vara bekanta till författarna 

men även till tidigare medverkande i studien. Information om föreliggande studie (Bilaga 

B) skickades till samtliga deltagare.  
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Ett fortsatt intresse och frivilligt deltagande i studien kontrollerades och intervjuerna 

bokades in. Helgesson (2006) menar att det är viktigt att säkerställa deltagarens frivilliga 

deltagande för att bevara dennes integritet och autonomi.  

 

Samtliga intervjuer inleddes med en kort presentation av de närvarande samt en 

genomgång av syftet och upplägget för intervjun. Danielsson (2012a) menar att en 

inledande presentation och genomgång av upplägget ger deltagarna en möjlighet att känna 

sig bekväma i situationen. Inledningsvis tillfrågades även deltagarna om muntligt samtycke 

och godkännande av ljudupptagning. Polit och Beck (2012) betonar vikten av att 

säkerställa deltagarnas ordagranna svar vid intervjun och lyfter fram ljudinspelningen som 

ett redskap för att motsvara det. Ljudinspelning med diktafon gav även intervjuarna 

möjlighet att vara helt närvarande i samtalet vilket Gillham (2008) anser vara viktigt vid en 

intervju. Deltagarna gavs möjlighet till att själva bestämma var intervjun skulle 

genomföras och författarna bistod med lokal om så önskades. För att intervjun inte skulle 

vara för privat, utan personlig, behöll författarna fokus på frågorna vilket Henriksson och 

Billhult (2012) anser är viktigt för att bevara deltagarens integritet och autonomi. Det 

innebar exempelvis att författarna vid behov vägledde kvinnorna tillbaka till det som rörde 

syftet för att undvika intrång på kvinnans integritet. 

 

Till studien valde författarna att genomföra sju intervjuer varav en pilotintervju. Antalet 

deltagare valdes relaterat till den tidsbegränsning som förelåg denna studie. Trost (2010) 

menar att ett fåtal väl genomförda intervjuer är mer betydelsefulla än ett flertal mindre väl 

genomförda. Trost (2010) anser även att ett mindre antal intervjuer gör materialet mer 

hanterligt och att ett större fokus kan läggas vid analysen av materialet. Intervjuerna tog 

mellan 20-50 minuter och valdes att genomföras av båda författarna tillsammans vilket 

Trost (2010) anser är en viktig förutsättning för analysprocessen. En av författarna 

genomförde intervjun medan den andra aktivt lyssnade för att på bästa sätt kunna fånga 

kvinnans kroppsspråk. Författarna valde att turas om att genomföra intervjuerna och att 

aktivt lyssna, vilket ansågs gav möjlighet till att stötta varandras eventuella brister. 

 

Databeararbetning 

 

Transkribering 

Transkribering av samtliga intervjuer genomfördes i sin helhet i anslutning till när den 

genomfördes av den intervjuare som aktivt lyssnat. Allt innehåll i intervjun inklusive 

skratt, gråt och pauser transkriberades i sin helhet. Danielsson (2012b) anser att det krävs 

för att förtydliga nyanser och skapa en helhetsbild. En ny intervju genomfördes inte förrän 

den föregående var transkriberad. Det var för att undvika risken att viktig information som 

exempelvis nyanser och kroppsspråk skulle gå miste i minnet. Intervjuerna avidentifierades 

med ett kodsystem där varje intervju fick en bokstav A-G utan kronologisk följd. 

Kjellström (2012) menar att det minskar risken för att materialet skulle kunna kopplas till 

deltagaren vilket bevarar konfidentialiteten. I transkriberingen märktes den som 

genomförde intervjun som författare ett (F1) och den som aktivt lyssnade märktes som 

författare två (F2). Detta behövdes för att den författare som aktivt lyssnade ställde 

följdfrågor vid enstaka tillfällen för att stötta den som intervjuade och för att utvinna rikligt 

relevant material till studien. Deltagaren märktes med Kvinna (K). Kvale och Brinkmann 

(2014) anser att det är viktigt för att tydliggöra vem som säger vad.   
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Dataanalys 

 

Författarna valde att analysera intervjuerna utifrån en induktiv kvalitativ innehållsanalys. 

Danielsson (2012b) beskriver att vid en induktiv kvalitativ innehållsanalys utgår analysen 

från det insamlade materialet istället för utifrån en bestämd teori eller modell. 

Dataanalysen presenteras utifrån sex steg. Det första steget i analysprocessen var att 

transkribera intervjuerna. Det transkriberade innehållet lästes igenom av båda författarna 

både enskilt och tillsammans ett flertal gånger för att tydliggöra budskapet. Henriksson och 

Billhult (2012) understryker att om materialet kontrolleras ett flertal gånger minimeras 

risken för misstag. En öppen diskussion kring det transkriberade materialet genomfördes 

för att lyfta fram det som besvarade studiens syfte för att sedan kunna gå vidare i 

analysprocessen. I det andra steget lyftes meningsenheter som besvarade syftet fram och 

markerades med färg av båda författarna tillsammans. När meningsenheterna var 

markerade fördes de in i en tabell för att få en klar och tydlig bild över innehållet. Vid det 

tredje steget förtydligades meningsenheterna genom att kondensera dem till skriftspråk 

utan att förändra det ursprungliga budskapet. Språkrådet (2010) anser att det är viktigt för 

att behålla materialets trovärdighet. Det fjärde steget i analysprocessen var att koda de 

kondenserade meningsenheterna vilket innebar att de förkortades med några få ord för att 

lättare kunna urskilja budskapet i de kondenserade meningsenheterna. Danielsson (2012b) 

menar att det gör materialet mer lätthanterligt. Vid det femte steget bildades 

underkategorier utifrån koderna. Eftersom att koderna inte är detsamma för flera 

meningsenheter är underkategoriseringen viktig för att tydliggöra ett mönster och samband 

mellan de olika intervjuernas citat. Underkategorierna är uppbyggda utifrån de nyckelord 

som framkom. Enligt Danielsson (2012b) är underkategorier nödvändigt för att tydliggöra 

samband i innehållet. Slutligen i det sjätte steget i analysprocessen fördelades 

underkategorierna in i kategorier. De slutliga kategorierna kan ses som kärnorna i det 

analyserade materialet. Underkategorier som svarar mot samma kärna placerades in under 

kategorierna. Genom samtliga steg i analysprocessen fördes en diskussion författarna 

emellan för att gemensamt besluta om vad som skulle inkluderas och exkluderas i studien. 

Diskussionen ledde till att författarna var eniga kring det slutliga analyserade materialet 

som inkluderades i studien. Exempel på analysprocessens tillvägagångssätt presenteras i 

Tabell 1. Fyra kategorier fastställdes med sammanlagt 11 underkategorier som tillsammans 

besvarade studiens syfte. Dessa kategorier presenteras utförligt i resultatdelen (Tabell 2). 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

Meningsenheter Kondenserade Kod Underkategori Kategori 

”Det spelar ingen roll att 

man ligger i fosterställning 

och bara skriker av smärta. 

Det spelar inte de någon 

roll, för då fejkar man 

bara.” 

Det spelar ingen roll 

att man ligger i 

fosterställning och 

skriker av smärta, 

man fejkar bara. 

Fejkar 

smärta 

Att inte bli 

tagen på allvar 

Kunskapens 

betydelse 

”Jag har vart hos 

gynekologer som inte ens 

har hört om det här. Och då 

blir man nästan lite 

mörkrädd eftersom det är så 

pass många som har det.” 

En del gynekologer 

har inte hört talas om 

diagnosen. Då blir 

man lite mörkrädd 

med tanke på hur 

många som har det 

Okänd 

diagnos 

Brist på 

kunskap 
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Forskningsetiskt övervägande 

 

Frivilligt deltagande och informerat samtycke 

De semistrukturerade intervjufrågorna i den föreliggande studien gav den enskilda kvinnan 

möjlighet att styra samtalet och på så sätt bevara sin autonomi. Kjellström (2012) beskriver 

autonomiprincipen som belyser vikten av självbestämmande, att alla människor har rätt att 

bestämma över sina egna liv. Samtliga kvinnor möttes med respekt, oavsett om de valde att 

delta eller inte samt om de under intervjuns gång valde att avbryta. 

 

Informerat samtycke ansåg författarna var betydelsefullt för att säkerställa kvinnornas 

autonomi. De erhöll skriftlig och muntlig information om frivilligt deltagande i studien och 

att de när som helst kunde ta tillbaka sitt samtycke till sin medverkan, utan att behöva ge 

någon förklaring. I forskning som involverar människor anser Helgesson (2006) att 

informerat samtycke är en viktig komponent. Informerat samtycke syftar till att den 

enskilde individen har rätt till att själv ta ställning och göra en bedömning av risken för 

skada, integritetsintrånget och dennes autonomi. Författarna kontrollerade med kvinnorna 

att de förstått informationen innan de gav sitt muntliga medgivande. Helgesson (2006) 

beskriver att vid informerat samtycke har individen tagit del av information, har förståelse 

för vad informationen innebär och samtycker.  

 

Konfidentialitet  

Kjellström (2012) betonar vikten av att bevara deltagarnas konfidentialitet i 

forskningsstudien vilket innebär deras rätt att bevara sin integritet och personliga uppgifter. 

Allt insamlat material har under studien hanterats med varsamhet genom att särhålla 

personliga uppgifter, ljudupptagningar samt transkriberad text vilket Kjellström (2012) 

menar bevarar konfidentialiteten. Materialet har bevarats oåtkomligt för utomstående och 

kasserats av författarna i samband med att studien publicerades. Helgesson (2006) anser att 

aktsamhet och slutligen kassering av materialet är viktigt för att bibehålla 

konfidentialiteten. 

 

Sanningsprincipen 

För att behålla hederligheten och sanningen har författarna inte överdrivet eller förvrängt 

det analyserade materialet för att det ska svara mot syftet. Genom att båda författarna 

deltog i analyseringen av intervjumaterialet ansågs hederligheten öka eftersom att risken 

för att materialet feltolkades minskade. I föreliggande studie har samtligt material som 

presenterats i form av litteratur och vetenskapliga artiklar refererats enligt korrekt 

referensmall. Resultatet presenterades enbart utifrån den information som har framkommit 

under intervjuerna. Hermerén (1996) beskriver hederlighetsregeln och vikten av att varken 

underhålla, förstärka eller ändra data för att lyfta studiens resultat vilket är viktigt för att 

bevara studiens trovärdighet och deltagarnas autonomi. 

 

RESULTAT  

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av ett dagligt liv med diagnosen 

endometrios och deras erfarenheter av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid 

smärtproblematik. Resultatet av studien presenteras i kategorier och underkategorier 

(Tabell 2). 
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Resultatet är uppbyggt på citat för att öka dess trovärdighet. Citaten har modifierats genom 

att exempelvis ta bort “hmm”, “liksom” och andra utfyllnadsord. Språkrådet (2010) menar 

att det är viktigt för att bibehålla konfidentialiteten samt öka läsförståelsen. Citaten 

kursiverades och är indragna för att lätt kunna urskiljas. Vissa delar har valts att tas bort 

från citaten då de har saknat relevans, de markerades med […]. Citat som citeras i citaten 

markeras med enkla `´ citattecken, apostrofer.  

 

I resultatet beskrivs hälso- och sjukvården som vårdpersonal och vård för att förtydliga 

vilken del av hälso- och sjukvården som beskrivs av kvinnorna. Deltagarna i studien 

kommer i följande resultat benämnas som kvinnor.  

 

Tabell 2. Redovisning av kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategorier 

Faktorer som påverkar det dagliga livet Kvinnans smärtupplevelse 

Acceptans av sjukdomen 

Orkeslöshet 

Kunskapens betydelse Brist på kunskap 

Att inte bli tagen på allvar 

Fördomar hos vårdpersonalen 

Vårdpersonalens betydelse Förtroendets betydelse 

Stödets betydelse 

Helhetsperspektivets betydelse 

Miljöns betydelse Tidsbrist och stress 

Behovet av trygghet 

 

Faktorer som påverkar det dagliga livet 

 

Att leva med endometrios upplevde samtliga kvinnor var en orkeslös kamp för att klara av 

det dagliga livet. Den långvariga smärtan var något som både berörde och förstörde. 

Smärtan beskrevs kunna skapa en känsla av maktlöshet över sin kropp och sitt liv.  

 

I början var det smärtan som var det absolut kämpigaste när man inte visste 

var det var [...] jag trodde att nu dör jag. 

 

Kvinnans smärtupplevelse 

Smärtupplevelsen skiljde sig åt mellan kvinnorna och beskrevs som ständig molande värk 

med smärttoppar eller besvär av kraftig smärta i perioder. Samtliga upplevde smärtan som 

obeskrivlig och svår att sätta ord på. Att leva med långvarig smärta beskrev kvinnorna 

kunna påverka mötet med vårdpersonalen eftersom de befann sig i en beroendeställning. 

De berättade att de var känsligare under den kraftiga smärtperioden vilket gör att vikten av 

bra bemötande får större betydelse. 

 

När man ligger och gråter av smärta så blir man väldigt trött. Jag somnade 

flera gånger på akuten i väntan på läkaren. De misstror en och har svårt att 

förstå att tröttheten tillslut tar över smärtorna.  
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Kvinnorna upplevde att det var en utmaning att uppskatta sin smärta eftersom att den alltid 

var närvarande. De upplevde även att de inte hade lämpliga verktyg att beskriva sin smärta. 

Den individuella smärtupplevelsen uttryckte kvinnorna gjorde det svårt att beskriva den 

och få någon annan att förstå hur det är att leva med den. Eftersom det var svårt att 

beskriva smärtan upplevdes det även vara svårt för vårdpersonalen att förstå och kunna 

hjälpa kvinnan med den. 

 

När man lever med kronisk smärta blir ens vanliga smärtnivå ens normal 

linje och det är den man utgår ifrån. Jag tror att man ibland glömmer bort 

det. 

 

Acceptans av sjukdomen 

Att acceptera sitt tillstånd ansåg kvinnorna vara viktigt men samtidigt svårt eftersom det 

dagliga livet inte fungerade. Kvinnorna uppgav att de hade givit upp hoppet om att få 

tillbaka ett liv utan smärtor och sjukhusbesök. De uttryckte även vikten av att acceptera sitt 

tillstånd för att kunna lära sig att leva med det och få vardagen att fungera trots smärtan. 

 

Jag tror att man vänjer sig. Jag har svårt att föreställa mig hur det är att ha 

en normal kropp. 

 

Det var egentligen först för ett par år sedan som det började sjunka in. Det 

kommer vara såhär för mig i resten av mitt liv. 

 

Oftast har kvinnorna någon gång ifrågasatt sin sjukdom och smärta eftersom de upplevde 

att vårdpersonalen och omgivningen inte tror på vad de säger. Kvinnorna upplevde därför 

att det var svårt att acceptera sin sjukdom när de inte får situationen och tillståndet 

bekräftat från vårdpersonalen. De beskrev en känsla av att vårdpersonalen istället för att 

lindra lidandet bidrog till att måendet blev sämre.  

 

När man kommer in till en läkare och har jätteont så möts man ofta av 

nonchalans ´alla kvinnor har mens, det är ingen som har så ont som du 

påstår dig ha´. Tillslut början man ifrågasätta sig själv, ´är det så att jag 

hittar på, har jag inbillat mig själv att jag har så här ont?´ [...] När man 

kommer hem mår man ännu sämre samtidigt som man har lika ont. 

 

Orkeslöshet 

Den orkeslöshet som smärtan medförde upplevde kvinnorna var besvärlig och påfrestande. 

De uttryckte att brist på ork ledde till en känsla av att vara isolerade vilket påverkade deras 

dagliga liv genom att hindra kvinnornas möjlighet till ett socialt umgänge. 

Smärtproblematiken och orkeslöshet påverkade i olika utsträckning kvinnornas förmåga att 

fungera i arbetslivet, tre av kvinnorna var sjukskrivna relaterat till sitt tillstånd. Kvinnorna 

upplevde att sjukskrivning inte var en långvarig lösning utan att isoleringen och att känslan 

av orkeslöshet istället ökade.  

 

Mina läkare vill sjukskriva mig men jag känner att jag inte riktigt vill det, så 

all min energi går just nu bara åt till jobb.  

 

Att leva med endometrios betonade kvinnorna påverka deras förmåga att fungera i det 

dagliga livet och deras livskvalitet.  
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Till följd av smärtproblematiken och den orkeslöshet den medförde var vardagliga rutiner 

som att lämna barn på förskolan eller laga middag tillräckligt för att förvärra smärtan. 

Kvinnorna uttryckte att behovet av en grundläggande smärtbehandling var stort för att få 

det dagliga livet att fungera. De beskrev även att biverkningar som trötthet, illamående, 

huvudvärk och ökad smärta ofta glöms bort. De belyste en saknad av uppföljning från 

vården för att uppmärksamma biverkningar och svårigheter dessa medförde. 

 

Jag har ont dygnet runt. Jag äter tio värktabletter om dagen vilket gör att det 

funkar för mig att leva, men det är ingen kvalitet. 

 

Kunskapens betydelse 

 

Samtliga kvinnor upplevde att bemötandet vid smärtproblematik var beroende av vilken 

kunskapsnivå vårdpersonalen hade. De berättade om positiva upplevelser inom vården där 

de hade träffat rätt läkare som hade kunskap och kunde ge bra behandling samt bemötande. 

De uttryckte att de tydligt kunde se ett samband mellan positivt och negativt bemötande i 

förhållande till kunskapsnivån.  

 

Jag tycker att de är fantastiska med mig. De vill mig väl och de vill hjälpa 

mig med allt vad deras resurser är. 

 

Hoppet hos kvinnorna var att mer forskning inom området ska genomföras och nya bättre 

behandlingsmetoder fastställas. De önskade även att kunskapen om sjukdomen ska bli 

bättre inom vården vilket de ansåg att nationella riktlinjer för sjukdomen möjliggör. 

 

Jag hoppas att Socialstyrelsen utreder Nationella riktlinjer för endometrios. 

Det skulle öka kunskapen inom primärvården framför allt samt unga 

kvinnor skulle fångas upp och få diagnos tidigare. 

 

Brist på kunskap 

Brist på kunskap hos vårdpersonalen påtalade kvinnorna påverka deras välbefinnande och 

kraft att orka med det dagliga livet. Samtliga betonade att det är påfrestande att leva med 

smärtan, men att okunskapen var smärtsammast. Samtliga kvinnor betonade att brist på 

kunskap om sjukdomen var det största problemet inom vården och dess negativa påverkan 

på bemötandet från vårdpersonalen. 

 

Det är en sjukdom som gör att jag i vissa perioder i mitt liv kommer ha det 

väldigt tufft. [...] Det är stora saker som påverkar en persons liv, men det 

hanteras som att det är en förkylning. 

 

En del gynekologer har inte hört talas om diagnosen. Då blir man lite 

mörkrädd med tanke på hur många som har det. 

 

Kvinnorna upplevde att de inte fått tillräcklig eller felaktig information från skola och 

primärvården i tidig ålder om hur ont det gör vid vanlig menstruation. De beskrev att de 

relaterat till den bristfälliga informationen trodde att det var helt normalt att besväras av 

kraftfulla smärtor som inte gav med sig.  

 

När jag fick min mens tänkte jag ´det här är inte möjligt, ska det vara så 

här?´ Jag trodde det skulle göra så ont och jag låg helt utslagen. 
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Att inte bli tagen på allvar  

Att inte bli tagen på allvar var något som samtliga kvinnor hade upplevt på ett eller annat 

sätt. Samtliga beskrev svårigheten med att få vårdpersonalen att förstå hur ont det gjorde 

samt hur svårt det var att leva med sjukdomen. Kvinnorna upplevde en oro kring att inte bli 

betrodda och få den hjälp de behöver när de söker för sin smärtproblematik. De belyste 

därför vikten av att vårdpersonalen är inkännande och lyhörda. 

 

Det spelar ingen roll att man ligger i fosterställning och skriker av smärta, 

man fejkar bara. 

 

Missbrukare var något som samtliga kvinnor fått höra. De upplevde att vårdpersonalen 

trodde att de bara kom in till sjukhuset och ville ha starka värktabletter. En av kvinnorna 

uttryckte att det till en viss del var bra att vårdpersonalen var restriktiva med 

beroendeframkallande läkemedel. Hon menade att det fanns de som är beroende, men att 

det samtidigt var viktigt att alla inte generaliserades utan det ska ses till den individuella 

situationen. Samtliga kvinnor upplevde att de inte fått den hjälp de behövde och 

förtroendet för vårdpersonalen hade gått förlorat. 

 

Man bemöts ofta av ´sluta sjåpa dig, så ont gör det inte att ha mens´. Jag 

har blivit kallad pillermissbrukare och tillsagd att jag inte kommer få något 

morfin, för det är bara det jag är ute efter. 

 

Fördomar hos vårdpersonalen 

Fördomar i relation med okunskap om sjukdomen ansåg kvinnorna påverka bemötandet 

och deras förhållande med vården. För att nya fördomar inte skulle skapas kände kvinnorna 

automatiskt ett stort ansvar, att sprida budskapet bland vårdpersonalen om endometrios och 

den kamp de kämpar med varje dag.  

 

Jag tror att det var okunskap, att de inte visste vad det var och hur de skulle 

hantera det [...] Det var mycket fördomar och okunskap tror jag från 

läkarnas sida framförallt. 

 

Som kvinna ska man stå ut, härda ut och bita ihop [...] Hade de varit män 

som haft såhär ont så tror jag det hade hänt mer inom forskningen och 

behandlingen. 

 

Kvinnorna berättade att de fått höra från vårdpersonalen att en graviditet skulle leda till 

minskat besvär vilket de upplevde som vilseledande. Tre av kvinnorna kunde bekräfta att 

det inte var sant eftersom de genomgått en eller flera graviditeter och besvären istället 

förvärrats. Samtliga kvinnor menade att påståendet var en fördom som berodde på 

bristande kunskap, eftersom det fanns forskning som visade att det inte var sant. 

 

Man får ofta höra ´skaffa barn så försvinner sjukdomen´ vilket är en myt. 

Det kom jag fram till själv. 

 

Kvinnorna uttryckte att de generellt blev sämre bemötta av kvinnliga gynekologer och 

övriga läkare. De upplevde att manliga var mer varsamma och lyhörda. De misstänkte att 

kvinnliga jämförde med sin egen upplevelse av menstruationssmärtor. En känsla av att de 

var mer hårdhänta och ignoranta beskrevs. 

 



 18     

Kvinnliga läkare är inte alls lika förstående som manliga läkare. [...] De är 

mer hårdhänta och nonchalanta, medan männen är lite mer försiktiga och 

lyhörda. 

 

Vårdpersonalens betydelse 

 

Vårdpersonalen har en viktig roll i mötet med kvinnorna vid smärtproblematik. Kvinnorna 

upplevde att det första mötet var viktigt eftersom en uppfattning bildades som kan påverka 

kommande vårdrelationer. Det beskrevs flera aspekter som kunde påverka mötet mellan 

vårdgivare och vårdtagare. Några av aspekterna som beskrevs hade betydelse var 

möjligheten till stöd och vårdpersonalens synsätt.   

 

En gång hade jag så ont att jag åkte in med ambulans [...] När jag kom till 

sjukhuset fick jag en kommentar från en sjuksköterska som sa ´du vet att 

någon kunde ha dött för att du tog den här ambulansen’. 

 

Förtroendets betydelse  

Att känna förtroende för vårdpersonalen ansåg kvinnorna var viktigt för att ens våga söka 

vård vid smärtproblematik. Kvinnorna förväntade sig ofta ett dåligt bemötande och blev 

positivt överraskade när de inte fick det. Samtliga kvinnor underströk att det var viktigt att 

de kände förtroende för vårdpersonalen i mötet med vården. De upplevde att det var 

förtroendegivande när läkarna gjorde sitt yttersta för att situationen skulle bli så bra som 

möjligt, vilket gjorde att kvinnorna kände att de inte kämpade i onödan. 

 

Det har varit ett enormt lyft att träffa någon som faktiskt tänker igenom och 

försöker ta kloka beslut på mina vägnar. En som informerar mig och lyssnar 

på vad jag säger samt bekräftat att jag inte är inbillningssjuk. 

 

Det framkom även en känsla av maktlöshet och rädsla hos kvinnorna eftersom ansvaret för 

deras tillstånd och vård låg i någon annans händer. Förtroendet för läkarna var bristfälligt 

eftersom att fokus på helhetsperspektivet saknades. Sjuksköterskorna ansågs vara mer 

delaktiga och närvarande i kvinnornas vård och beskrevs därmed ha en bättre helhetsbild 

över deras mående. 

 

Sjuksköterskorna är de jag får mest förtroende för. Det är de som ser en 

hela tiden och de utvecklar en helt annan förståelse än en läkare. Om inte de 

hade funnits hade jag nog dragit alla gånger från sjukhuset. 

 

Stödets betydelse 

Vårdpersonalen har en viktig roll i att stödja patienten och främja förtroende. Behov av 

stöd i form av någon som lyssnar, ger råd, bekräftar och stöttar beskrev kvinnorna var till 

stor vikt för deras förmåga att fungera i det dagliga livet. De upplevde dock att de inte fick 

det stödet de behövde från vårdpersonalen vilket ledde till att en stor del av ansvaret lades 

på närstående. Närstående ansågs ofta inte inneha den kunskap om sjukdom som behövdes 

för att ge ett adekvat stöd. Kvinnorna menade även att de inte ville lägga den stödjande 

rollen på deras anhöriga, när stöd från vården ska gå att erhålla.   

 

Att man kan få hitta någon annan och prata med som också har 

endometrios, för man känner sig ganska ensam. 

 



 19     

Samtliga kvinnor upplevde att de hade haft besvär sedan de fick sin första menstruation 

men trots detta tog det oftast lång tid att få rätt diagnos och behandling. De upplevde att det 

var skrämmande att få diagnosen eftersom de saknade stöd. Kvinnorna upplevde att 

bemötandet och stödet från vårdpersonalen inte blivit bättre efter fastställd diagnos. De 

beskrev även en känsla av att vårdpersonalen lätt skyllde på diagnosen och blev avrådda att 

söka hjälp för att vården inte kunde göra något åt deras tillstånd. 

 

Många drömmer om att få diagnosen och då tänker jag att det kan de 

fortsätta drömma om, det blir inte bättre för det. 

 

Sjukvården har inte stöttat, inte alls.  

 

Helhetsperspektivets betydelse  

Samtliga kvinnor betonade vikten av ett helhetsperspektiv och beskrev att det behöver 

betydligt större plats i vården. De uttryckte en saknad av någon som kunde se helheten och 

de svårigheter sjukdomen medförde i det dagliga livet.   

 

Jag tror att sjukvården är väldigt intresserade av sjukdomar och de man kan 

göra någonting åt. Det handlar inte om omfattningen av omvårdnad eller 

kvalitet. De bitar faller utanför sjukvården men är väldigt viktiga för att 

skapa helhet. [...] Det behövs någon som knyter ihop säcken. 

 

Kvinnorna underströk att ett fungerande nätverk mellan de olika professionerna och 

instanserna var viktigt för en god vård och behandling. De upplevde att de själva var 

tvungna att efterfråga kontakt med exempelvis dietist och sjukgymnast för att optimera 

hälsan och välbefinnande. Ett fungerande nätverk beskrevs kunna medföra att kvinnorna 

själva inte behövde vara sina egna administratörer kring sjukdomen. Det skulle möjlighet 

att istället lägga fokus på att få det dagliga livet med smärta att fungera. 

 

Sjukdomar som spänner över för många specialistområden får problem 

inom sjukvården. 

 

Kvinnorna belyste saknaden av fokus på livskvalitet från vårdpersonalen som ett stort 

problem. De uttryckte en önskan om att frågan om livskvalitet skulle ställas i fokus i mötet 

med vården. Det skulle kunna ge dem en chans att erhålla stöd och redskap som kan öka 

känslan av kvalitet i det dagliga livet. De betonade även vikten av att vårdpersonalen inte 

endast kan fokusera på den gynekologiska delen utan hela kvinnan måste sättas i fokus.   

 

De jagar en diagnos snarare än en problematik. De frågar om smärtan för 

att de vill veta vad som händer i buken, inte hur min livskvalitet är. 

 

De ser mig bara som ett könsorgan för det är de enda de kan, resten är inte 

intressant överhuvudtaget. [...] Är det så att jag mår dåligt på något annat 

sätt eller att det gör ont att ha sex, det spelar ingen roll. 

 

Miljöns betydelse 

 

Den omgivande miljön påverkade kvinnornas upplevelse av bemötandet från 

vårdpersonalen.  
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Samtliga beskrev ett behov av en lugn miljö och att känna trygghet när de sökte för 

smärtproblematik. De upplevde en stress inom vården vilket ansågs påverka bemötandet 

negativt.   

 

Min gynekolog som jag får bra bemötande av, hon är väldigt lugn, lyssnar 

och det känns tryggt. 

 

Tidsbrist och stress  

Kvinnorna upplevde att det var av stor vikt att vårdpersonalen var engagerad och lyssnade 

på vad de hade att säga. Samtliga uttryckte att när de sökte för sin smärtproblematik var 

stressen inom vården något de inte ville uppleva. Kvinnorna berättade även att stressen 

inom vården gjorde att de valde att inte söka akut, utan hellre stannade hemma och härdade 

ut tills de kunde få tid hos exempelvis sin gynekolog. 

 

Efter de två första operationerna kände jag mig mest i vägen, att jag var till 

besvär och tog upp deras viktiga tid. Men nu kändes det som att jag var den 

viktigaste patienten för hela dagen, att jag var där och det var viktigt att det 

blev bra. 

 

Kvinnorna uppgav en känsla av att vårdpersonalen inte alltid hade möjlighet att ta sig tid 

att lyssna och samtala med dem när de som mest behövde. En stressig miljö trodde 

kvinnorna kunde vara en av orsakerna till detta. De upplevde att vårdpersonalen inte var 

engagerade och gav den information kring diagnosen som behövdes.  

 

Efter operationen kom läkaren till mig på uppvaket där jag låg halvgroggy 

och sa till mig ´det var helt självklart att du har endometrios, det gick inte 

att missa´ [...] Där låg jag och kände ´jaha, du vill inte att jag skulle ha 

någon anhörig hos mig, det är ändå en kronisk sjukdom. Du skulle aldrig ge 

besked till någon som hade en annan sjukdom som påverkar livet utan att 

man först och främst är fullt vaken samt har någon anhörig med sig.´ 

 

Behovet av trygghet 

Kvinnorna uttryckte en känsla av att de har haft tur när de sökt vård. De beskrev att de haft 

tur som träffat rätt läkare eller sjuksköterska samt fått rätt diagnos och behandling. Men ett 

bra bemötande påtalade kvinnorna inte bör handla om tur, utan en känsla av trygghet var 

viktigt. 

 

Jag måste verkligen säga att man har haft tur som har fått rätt hjälp i 

vården. Det var det jag hade, verkligen tur. 

 

Kvinnorna upplevde att de skickades runt till flera olika läkare utan att få den hjälp de 

behövde. Att de blev runtskickade misstänktes bero på att ingen visste hur de skulle 

hantera problemet och vem som hade det yttersta ansvaret. När kvinnorna upplevde att de 

inte blev tagna på allvar valde de själva att söka sig vidare i hopp om att bli betrodda, 

känna trygghet och få ett bättre bemötande någon annanstans. 

 

Jag tror att det blir en pingpong bolls effekt eftersom det inte är någon som 

har det övergripande ansvaret [...] Man slussas fram och tillbaka. Är man 

trött från början kan det göra att man istället ger upp. 
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Kvinnorna beskrev att de behövde kontinuitet i mötet med vården för att känna trygghet. 

Brist på trygghet kunde leda till ångest och rädsla över vad som väntande och hur de skulle 

bli omhändertagna. En trygg miljö beskrevs kunna lugna kvinnorna vilket ledde till att de 

vågade öppna sig och känna tillit till vårdpersonalen. 

 

Jag har ingen aning om vad som väntar mig i rummet eller hur bemötandet 

blir. Om jag skulle veta att bemötandet alltid var bra så skulle jag aldrig 

känna den ångest som jag gör.  

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av ett dagligt liv med diagnosen 

endometrios och deras erfarenheter av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid 

smärtproblematik. I resultatet presenterades ett flertal faktorer som kvinnorna beskrev 

kunde påverka bemötandet och deras förmåga att fungera i det dagliga livet.  

 

Långvarig smärta var något som kvinnorna beskrev var påfrestande att leva med. Den 

långvariga smärtan påverkade deras välbefinnande och förmåga att orka med de krav som 

ställs i det dagliga livet. Exempel på krav i det dagliga livet som påverkades var 

matlagning, fysisk aktivitet samt arbetslivet. Denny (2004) menar att endometrios påverkar 

kvinnorna i hela deras dagliga liv exempelvis gällande relationer och förmåga att fungera i 

arbetslivet. Kvinnorna i föreliggande studie beskrev även hur smärta påverkade förmågan 

att känna meningsfullhet i livet. Kvinnorna kände tvivel över om de någonsin kommer 

kunna få leva ett liv utan smärta. Jia et al. (2012) och Gullacken och Lidbeck (2004) 

beskriver att det är viktigt att få sin sjukdom bekräftad för att kunna lära sig leva med den.  

 

Författarna ansåg att kvinnorna hade svårt att finna den balans mellan krav och resurser 

som Carnevali (1996) belyser vikten för att främja livskvaliteten. Kvinnorna beskrev 

svårigheter med att få familjelivet, det sociala umgänget och arbetslivet att fungera. 

Författarna kunde se att det fanns flera faktorer som påverkade förmågan att upprätthålla 

balansen. Deras inre resurser påverkades av orkeslöshet, smärtproblematik och tidigare 

erfarenheter vilket bidrog till känslor av hopplöshet och förminskande av deras egna 

förmågor. Kvinnornas yttre resurser handlade främst om deras omgivande miljö, 

exempelvis vårdpersonal och deras närstående. Personer omkring kvinnan och kvinnan 

själv ställde för höga krav och förväntningar som medförde sämre livskvalitet när 

förmågan att upprätta balansen inte fanns. Författarna ansåg att kvinnorna hade ett behov 

av stöd från vårdpersonalen för att upprätta balansen mellan krav och resurser för att 

återfinna känslan av meningsfullhet i det dagliga livet.  

 

Stödet från vårdpersonalen ansåg kvinnorna var viktigt för att kunna hantera och acceptera 

sitt tillstånd. Stöd beskrevs som ett brett begrepp där innebörden och behovet var 

personligt. Samtliga lyfte fram att stöd för dem bland annat handlade om att ha en person 

som lyssnade, gav råd och bekräftade. Genom ett bra stöd gavs möjligheten att öka 

förmågan att fungera i det dagliga livet. Kvinnorna beskrev även en känsla av ensamhet 

vilket ökade behovet av stödet. Hummelshøj (2005) menar att känslan av ensamhet kan 

bero på att många inte är insatta i vad endometrios är för något och hur sjukdomen 

påverkar kvinnans förmåga att fungera i det dagliga livet.  
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Hummelshøj (2005) påtalar även att det kan vara svårt för kvinnorna att beskriva och 

samtala om sitt tillstånd eftersom det kan upplevas som privat. Författarna i föreliggande 

studie ansåg att det gör att tillit och förtroende får större betydelse för att kvinnorna ska 

våga samtala och beskriva vad deras behov är, vilket ställer krav på vårdpersonalen. 

Kvinnorna i föreliggande studie påtalade att sjuksköterskorna hade en viktig stödjande roll 

eftersom det oftast var de som träffade kvinnorna när de mådde som sämst men även när 

deras mående var skapligt. Jia et al. (2012) beskriver att sjuksköterskan har ett stort ansvar 

i att vägleda och stödja kvinnan att främja det dagliga livet oavsett hur hennes mående är.  

 

Kvinnorna betonade bristen av fokus på helheten inom hälso- och sjukvården. 

Helhetsperspektivet handlade om behovet av att vårdpersonalen ser till hela människan, allt 

ifrån hur det dagliga livet fungerar, läkemedelsbiverkningar till en fungerande behandling 

och rehabilitering. Kvinnorna upplevde att mycket fokus läggs på den gynekologiska biten 

men hur det dagliga livet fungerar i sin helhet, det glöms bort. Romão et al. (2009) menar 

att ett helhetsperspektiv behövs för att kunna tillgodose det fysiska och psykiska stödet 

som kvinnorna behöver. När ett helhetsperspektiv inte finns, är risken för att kvinnorna 

utvecklar ångest eller depression stor. Även Cox et al. (2003) menar att ett 

helhetsperspektiv behövs för att kunna visa respekt och förståelse för kvinnorna. 

Kvinnorna i föreliggande studie påtalade även en saknad av någon som har det 

övergripande ansvaret över deras vård. De uttryckte en känsla av att vara sina egna 

administratörer över sin sjukdom, eftersom att hälso- och sjukvården varken visade 

engagemang eller tid att ta det ansvaret. Ett helhetsperspektiv upplevdes skapa förtroende 

för personalen vilket ökade möjligheten att få det dagliga livet att fungera. Denny (2004) 

understryker att sjukdomen måste tas på allvar och biverkningar beaktas vilket även 

kvinnorna i föreliggande studie beskrev vikten av.  

 

Samtliga kvinnor betonade att de ett flertal gånger upplevt att de blivit ifrågasatta och inte 

tagna på allvar. De beskrev att det resulterade i känslor av besvikelse och uppgivenhet. 

Kvinnorna upplevde att deras känslor och smärtupplevelse blev förminskad och 

normaliserad av vårdpersonalen. Det överensstämde med vad de medverkade kvinnorna i 

Cox et al. (2003) studie upplevde. Ett ytterligare samband mellan föreliggande studie och 

Cox et al. (2003) studie är hur samtliga erfarit hur omgivningen och vårdpersonal uttryckt 

att deras menstruationssmärtor är påhittade och överdrivna. Kvinnorna i föreliggande 

studie beskrev att de ett flertal gånger upplevde att de hade fått sämre bemötande och de 

misstänkte att sjukvårdspersonalen jämförde med egna erfarenheter. Cox et al. (2003) 

menar att ett bra bemötande och upplevelse av trovärdighet från vårdpersonalen resulterar i 

att kvinnor med endometrios har lättare att hantera sin sjukdom.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) beskriver vikten av en gemensam 

riktlinje att vården ska bedrivas på lika villkor. I föreliggande studie har kvinnor berättat 

om skillnader mellan olika vårdinstanser. Dåligt bemötande och brist på kunskap 

upplevdes flertalet gånger i mötet när de sökt för sin smärtproblematik inom de olika 

vårdinstanserna. Detta talar emot hälso- och sjukvårdens mål om vård på lika villkor. Det 

framkom även positiva erfarenheter i mötet med vården där engagemang och kunskap 

upplevdes. Lagen beskriver att en god kommunikation mellan patient och personal ska 

främjas. Kvinnorna beskrev hur de upplevde att de inte fått möjlighet att vara delaktig i sin 

egen vård och att bristen på kommunikation var stor. Hälso- och sjukvården ska även 

enligt lag bygga på trygghet, respekt och integritetsbevarande. I föreliggande studie ansåg 

kvinnorna att detta inte alltid görs med tanke på den brist på kunskap och respekt för 

kvinnornas individuella smärtupplevelse som förelåg. 
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Samtliga kvinnor upplevde ett samband mellan positivt och negativt bemötande samt 

hälso- och sjukvårdspersonalens kunskapsnivå gällande sjukdomen. När kvinnorna 

upplevde positivt bemötande hade personalen rikligt med kunskap om sjukdomen och hur 

de kunde stödja deras behov. En efterfrågan om ökad kunskap kring sjukdomen fanns hos 

samtliga. De menade att mer kunskap om sjukdomen skulle resultera i tidigare fastställd 

diagnos och mindre lidande. Socialstyrelsens (2015) utredning av behov för nationella 

riktlinjer kring endometrios ansåg kvinnorna vara en förutsättning för att öka kunskapen. 

Författarna ansåg att utifrån föreliggande studie skulle nationella riktlinjer skulle resultera i 

ökad kunskap inom samtliga vårdinstanser och öka möjligheten för vård på lika villkor 

eftersom kvinnorna uttryckte den bristande kunskapen som föreligger.  

 

Det negativa bemötandet upplevdes när vårdpersonalen hade bristfällig kunskap om 

tillståndet och hur det skulle hanteras. Att få diagnosen upplevde kvinnorna tog lång tid 

vilket Nnoaham (2011) menar tar i snitt cirka sex år samt att tillståndet är 

underdiagnostiserat. Kvinnorna trodde att detta kunde bero på att kunskapen om 

sjukdomen är bristfällig.  De upplevde att de blev ifrågasatta och anklagade för att vara 

beroende av smärtstillande läkemedel. Steele (2014) anser att vården ska vara restriktiva 

med opioida läkemedel eftersom ett beroende lätt kan utvecklas. Dock kan problem uppstå 

om personer som behöver smärtlindring inte får det för att vårdpersonalen generaliserar 

och inte ser till den individuella situationen. Det beskrev kvinnorna var ett problem som de 

ofta var med om vilket resulterade i att de inte kände någon tillit till hälso- och sjukvården. 

Andersson (2007) menar att grunden till tillit skapas genom att hälso- och 

sjukvårdspersonalen aktivt ska lyssna och vara mentalt närvarande i mötet utan att värdera 

patientens berättelse.  

 

Metoddiskussion 

 

Malterud (2014) menar att en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie ger möjlighet till 

att undersöka människors erfarenheter och upplevelser av bemötandet. Därför valdes en 

kvalitativ semistrukturerad intervjustudie för att besvara studiens syfte, att beskriva 

kvinnors upplevelse av ett dagligt liv med diagnosen endometrios och deras erfarenheter av 

hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid smärtproblematik. En kvantitativ metod 

ansågs inte besvara syftet och har inte varit aktuellt i föreliggande studie. Billhult och 

Gunnarsson (2012) beskriver att i en kvantitativ studie undersöks fenomenet med hjälp av 

siffror och tabeller i ett fast mönster. En kvantitativ metod används oftast vid enkätstudier, 

vilket svarar på forskarens frågor men det är svårt att analysera känslor och upplevelser. 

 

Kvinnornas individuella upplevelser och erfarenheter låg till grund för det analyserande 

materialet för att besvara syftet i den föreliggande studien. Henricson och Billhult (2012) 

menar att det inte finns någon absolut sanning men heller inget fel i en individs erfarenhet 

och upplevelse. Författarna ansåg att den kvalitativa metoden gav möjligheten att analysera 

kvinnors känslor och upplevda erfarenheter vilket kunde öka studiens trovärdighet. Dock 

upplevde författarna att den kvalitativa metoden med genomförande av intervjuer och 

transkribering var något tidskrävande. Författarna menade att det kan ha resulterat i negativ 

påverkan på analysprocessen relaterat till den förbestämda tidsbegränsningen men 

författarna ansåg att det inte påverkade resultatet. Anledningen till att resultatet inte ansågs 

påverkas var eftersom antalet intervjuer begränsades och fokus på analysprocessen istället 

kunde läggas på de genomförda intervjuerna.  
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För att komma i kontakt med kvinnor kontaktades Endometriosföreningen som hjälpte till 

att göra utskick till deras medlemmar. Ett fåtal kontaktade författarna och ville medverka i 

studien. Författarna ansåg att det var ett för litet antal för att besvara syftet. Författarna 

diskuterade kring orsaken till att endast ett fåtal av Endometriosföreningen medlemmar var 

intresserade. Detta kan delvis bero på att studien berör ett känsligt ämne och att deltagande 

i intervjun kan upplevas tidskrävande samt påfrestande på grund av smärtproblematik. 

Kjellström (2012) menar att vid en kvalitativ studie är deltagaren mer utsatt eftersom att 

dennes upplevelser är det studien baseras på. Det är därför viktigt att respektera kvinnornas 

autonomi och frivilligt deltagande i studien. En del kvinnor kan uppleva att de saknar 

tillräcklig erfarenhet för att bidra med sina upplevelser till studien.  

 

Efter diskussion bestämde sig författarna för att med hjälp av den snöbollsmetod som Trost 

(2010) beskriver komma i kontakt med resterande kvinnor. Det innebar att genom bekanta 

till författarna eller tidigare medverkande i studien kunde de komma i kontakt med kvinnor 

som uppfyllde urvalskriterierna. Trost (2010) menar att objektivitet i studien är viktigt för 

att försäkra trovärdigheten i resultatet. En av författarna hade en relation till en 

medverkande kvinna i studien. Av den anledningen deltog inte författaren i den intervjun, 

för att bevara objektiviteten. Författarna ansåg att detta inte påverkat resultatet och därför 

inkluderades intervjun. I resterande intervjuer fanns det ingen relation mellan författarna 

och kvinnorna för en fortsatt bevarad objektivitet. 

 

Sammanlagt genomfördes sju intervjuer där samtliga kvinnor uppfyllde 

inklusionskriterierna. Antalet intervjuer fastställdes relaterat till den tidsbegränsning som 

förelåg. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att ett mindre antal intervjuer kan försvåra 

analysen av data. Författarna ansåg att antalet intervjuade kvinnor var tillräckligt eftersom 

materialet bidrog till ett omfattande och rikligt resultat. Henricson och Billhult (2012) 

menar att det är det av stor vikt att deltagarna har en bred och gedigen erfarenhet för att ha 

goda kunskaper inom området vilket är viktigare än ett större antal deltagare med mindre 

erfarenhet. De kvinnor som medverkade i studien ansåg författarna ha gedigna erfarenheter 

inom området och en bred spridning på erfarenheter eftersom de befann sig i olika stadier i 

livet vilket ökade trovärdigheten av resultatet. Författarna kunde efter att samtliga 

intervjuer var genomförda se liknande svar från deltagarna och en mättnad ansågs var 

uppnådd. Därför ansågs antalet genomförda intervjuer vara tillräckligt för att besvara syftet 

med ett gediget resultat. Borglin (2012) menar att vid kvalitativ metod kan mättnad med 

fördel styra antalet intervjuer som genomförs.  

 

Författarna utformade intervjuguiden med öppna frågor för att ge kvinnorna möjlighet att 

delge sina personliga erfarenheter. Malterud (2014) menar att öppna intervjufrågor är till 

fördel för att belysa människors upplevda erfarenheter. De öppna frågorna resulterade i 

rika svar med en del information som inte besvarade syftet. Författarna upplevde att detta 

kan bero på att kvinnorna gavs en möjlighet att få sin röst hörd samt en möjlighet till att 

bearbeta sina upplevelser. Intervjuguiden användes i samtliga intervjuer vilket författarna 

ansåg var till fördel för att ge kvinnorna samma förutsättningar och på så sätt ansågs även 

trovärdigheten öka. Malterud (2014) förklarar att intervjuguidens följdfrågor med fördel 

kan anpassas till den enskilda intervjudeltagaren under intervjuns gång. Författarna 

skapade följdfrågor för att vid behov kunna leda kvinnan genom intervjun vilket även 

Danielsson (2012a) anser ger möjlighet att öka intervjuns kvalitet och resultatets 

trovärdighet.  
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För att säkerställa intervjuguidens kvalitet gentemot studiens syfte genomfördes en 

pilotintervju. Trost (2010) menar att pilotintervjun även ger författarna möjlighet till att bli 

säkrare i sin roll som intervjuare och aktivt lyssnande. Relaterat till den tidsbegränsning 

som förelåg arbetet hade författarna endast möjlighet att genomföra en pilotintervju. 

Författarna diskuterade en möjlig nackdel med att endast genomföra en pilotintervju. Ett 

flertal pilotintervjuer skulle kunna ge författarna ytterligare möjlighet att utvecklas och bli 

trygg i rollen som intervjuare. Författarna upplevde att det inte har påverkat resultatet i 

föreliggande studie eftersom liknande svar från kvinnorna förekom vilket tyder på att 

intervjuerna höll en likartad kvalitet.  

 

Information via e-post om studiens syfte gavs innan intervjun till samtliga kvinnor. 

Informationen gav kvinnorna möjlighet att få en uppfattning om vad studien gick ut på 

samt besluta om deltagande. Efter att ha godkänt sin medverkan bokades intervjun. Miljön 

där intervjuerna genomfördes valdes i samråd med kvinnorna. Två av intervjuerna 

genomfördes i hemmiljö och resterande på en avskild plats som bokades av författarna. 

Gillham (2008) belyser fördelen med ett personligt möte eftersom det möjliggör att 

analysera kroppsspråket och hålla flödet i samtalet uppe. Relaterat till den tidsbrist som 

förelåg valde författarna i samråd med en av kvinnorna att genomföra en intervju via 

videosamtal. Författarna ansåg att den rörliga bilden gav möjlighet att analysera kvinnans 

kroppsspråk samtidigt som detaljrika svar gavs och därför ansågs intervjun vara likartad 

med resterande. Videointervjun var dock beroende av att den tekniska utrustningen 

fungerade och en förutsättning för att analys av materialet skulle kunna ske, vilket 

författarna ansåg att utrustningen gjorde.  

 

Författarna ansåg att samtliga intervjuer höll en god kvalitet eftersom materialet besvarade 

syftet och därmed inkluderades i studien. Författarna valde att dela på intervjuerna vad 

gäller att leda och aktivt lyssna. Detta ansågs vara positivt för att kunna stötta varandra och 

väga upp möjliga brister. Trost (2010) menar att resultatet kan gynnas av att båda 

författarna är delaktiga i intervjuerna. En negativ aspekt med att dela på intervjuerna ansåg 

författarna var att det kan ha tagit längre tid att blir säker i sin roll som intervjuare. 

Författarna upplevde inte att kvinnorna kände att de befann sig i underläge trots att båda 

författarna närvarade under intervjun därför att de inte utstrålade en känsla av att vara 

obekväma. För att minska risken att kvinnorna skulle känna sig i underläge valde 

författarna i den mån det gick, att inte sitta på samma sida mitt emot kvinnan. Trost (2010) 

menar att det är viktigt att minska risken att försätta deltagaren i underläge och främja 

bekvämligheten under intervjun.  

 

Samtliga intervjuer inleddes med en ytterligare genomgång av studiens syfte och hur 

intervjun i sin helhet skulle gå till. Ett informerat samtycke inhämtades och förfrågan om 

ljudupptagning ställdes. Samtliga kvinnor gav sitt medtycke till att intervjun spelades in 

och därefter startades inspelningen med hjälp av en diktafon. Polit och Beck (2012) lyfter 

fördelen med ljudupptagning under intervjun eftersom det ger möjlighet till en ordagrann 

och detaljerad transkribering samt en djupare analys. Det gav även författarna möjlighet att 

vara närvarande under samtalet och aktivt lyssna på kvinnans berättelse. Trots att samtliga 

kvinnor gav sitt samtycke och var positiva till att intervjun spelades in misstänkte 

författarna att en del av kvinnorna kan ha påverkats eftersom en viss nervositet uttrycktes. 

Författarna diskuterade även att nervositet kan vara relaterat till den ovanliga situation 

kvinnan befann sig i under intervjun. Dock upplevdes den möjliga nervositeten inte vara 

långvarig utan släppte under intervjuns gång.  
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Transkribering av insamlat material genomfördes i direkt anslutning till intervjutillfället. 

Den författare som aktivt lyssnade under intervjun var den som transkriberade materialet. 

Författarna hade innan första intervjun kommit överens om ett mönster för att ge möjlighet 

för materialet att hålla en liknande nivå.  

 

För att ge en möjlighet till replikation av studien har författarna valt att formulera och 

beskriva metoden och urvalskriterierna omsorgsfullt och tydligt. Genom att i metoden 

beskriva tydligt och stegvis hur analysprocessen gått till. Eftersom att författarna använde 

sig av den snöbollsmetod Trost (2011) beskriver, kunde det ha påverkat möjligheten till 

replikation om en relation mellan deltagarna fanns och en möjlig risk att de kunde påverka 

varandra gällande delgivandet av information. Författarna ansåg att detta inte påverkade 

resultatet eftersom slumpvalda deltagare med liknande erfarenheter deltog i studien och 

ingen nära relation mellan deltagarna fanns. Danielsson (2012b) menar att en väl utförlig 

beskrivning av studiens tillvägagångssätt ökar överförbarheten. Författarna var under hela 

studiens gång medvetna om att förförståelse, tidigare erfarenheter och förutfattade 

meningar kan ha inverkat på resultatet. Priebe och Landström (2012) menar att forskarens 

förförståelse kan påverka forskningsprocessen. Medvetenheten för detta medförde att 

författarna ständigt reflekterade och diskuterade under processens gång för att minska 

risken för att studiens resultat och trovärdighet skulle påverkas.  

 

Slutsats    

 

Resultatet visade att kvinnor med endometrios uttryckte svårigheter med att få det dagliga 

livet att fungera samt en saknad inom vården av stöd, kunskap och helhetsperspektiv. 

Bristen på kunskap påverkade bemötandet, tilliten och förtroendet för vårdpersonalen 

negativt samt medförde en känsla av att inte blev tagen på allvar i sin problematik.  

Ett helhetsperspektiv och stöd ansågs ha en viktig betydelse för att hjälpa kvinnan hitta 

strategier att acceptera sitt tillstånd och få det dagliga livet med smärtan att fungera.  

 

Författarna drog slutsatsen att behovet av stöd från vårdpersonalen var till stor vikt för att 

kvinnor med endometrios skulle kunna känna meningsfullhet och kvalitet i det dagliga 

livet. Ett helhetsperspektiv inom vården där man ser till hela människan, ansåg författarna 

var en förutsättning för en god behandling och vård på lika villkor. Författarna kunde även 

konstatera att en ökad kunskapsnivå hos vårdpersonalen var nyckeln till ett hänsynsfullt 

och respektfullt bemötande vid smärtproblematik.  

 

Fortsatta studier  

Kvinnornas upplevelse av dåligt bemötande från hälso- och sjukvården och påverkan i det 

dagliga livet ligger till grund för förslag på fortsatta studier. Författarna anser att det vore 

till vikt att genomföra kvalitativa studier gällande hur hälso- och sjukvårdspersonal på en 

gynekologisk avdelning upplever sig bemöta kvinnor med endometrios och främjandet av 

kvinnans kvalitet i det dagliga livet. Kvalitativa studier ur vårdpersonalens perspektiv 

skulle ge en ökad medvetenhet som kan främja deras upplevelse av bemötandet vid 

smärtproblematik. Det skulle även kunna öka möjligheten till stöd vid existentiella frågor 

och förmåga att fungera i det dagliga livet.  

  

Klinisk tillämpbarhet  

Författarna anser att den föreliggande studien är klinisk tillämpbar. Författarnas 

förhoppning med studien är att sprida kunskap om sjukdomen samt öka medvetenheten om 

hur det är att leva med endometrios.  
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Föreliggande studie syftar till att vända sig till hälso- och sjukvårdspersonal för att öka 

medvetenheten om hur kvinnor upplever bemötandet och stödet vid endometrios. 

Förhoppningen är även att kvinnor med endometrios ska kunna ta del av studien och andra 

kvinnors upplevelser vilket kan medföra en känsla av att man inte är ensam. Studien kan 

även öka kunskapen för allmänheten om hur det är att leva med en dold sjukdom som 

endometrios. Att tillgodose kvinnornas behov av stöd och ökad kunskapen samt 

medvetenhet kan minska lidande och en bättre kvalitet i det dagliga livet. 
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I 

 

BILAGA A 

Till ordförande 

Endometriosföreningen 

 

 

Hej ordförande! 

 

Vi heter Linnea Petersson och Petra Tallberg och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör hur kvinnor med endometrios upplever 

bemötandet från hälso- och sjukvården vid smärtproblematik.  

 

Vi vänder oss till er för att få hjälp att komma i kontakt och skicka ut en förfrågan till era 

medlemmar som kan tänka sig ställa upp i en intervju. Vi söker kvinnor som är över 18 år, 

svensktalande, bor i Stockholmsområdet och har sökt för sin smärta inom hälso- och 

sjukvården under de senaste två åren.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid Endometriosföreningen och ni har möjlighet 

att skicka ut en förfrågan om deltagande till kvinnor som kan vara intresserade att ställa 

upp i studien, är vi tacksamma för din underskrift av denna bilaga som därefter returneras i 

bifogat svarskuvert. Om Du känner dig tveksam till att studien genomförs vid 

Endometriosföreningen är vi tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor 

rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. Vid 

godkännande kommer vi skicka ett mail till dig med förfrågan och information till 

deltagarna som Du kan dela ut.  

 

Vänlig hälsning          

 

Linnea Petersson   Petra Tallberg 

070- xxx xx xx    076 – xxx xx xx 

Linnea.Petersson@stud.shh.se  Petra.Tallberg@stud.shh.se 

                                     

  

__________________________                                __________________________ 

 

Handledare: 

                                             

Britten Jansson 

08 – xxx xx xx 

Britten.Jansson@sophiahemmetshogskola.se 



II 

 

Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 

 

Problemområdet  
Endometrios är idag ett väldigt aktuellt ämne, trots detta tar det lång tid innan en diagnos 

fastställs. Detta tros dels bero på en normalisering av smärtan från sjukvårdens sida vilket 

leder till onödigt lidande för kvinnan samt en försenad och felaktig behandling. Smärta är 

en subjektiv upplevelse och bör stå i centrum vid val av smärtbehandling. För kvinnor med 

diagnosen endometrios som besväras av svåra smärtor är det viktigt att bli respekterade 

och tagna på allvar. Därför känns det viktigt att lyfta upp kvinnors egna upplevelser och 

erfarenheter av bemötandet från hälso- och sjukvården vid smärtproblematik. Vi kommer 

att rikta vårt arbete till att skapa större förståelse för dessa kvinnor hos hälso- och 

sjukvårdspersonal. Vi tänker även att kvinnor med endometrios ska kunna ta del av arbetet 

och få inspiration till redskap som kan vara till hjälp vid smärtproblematik.  

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av ett dagligt liv med diagnosen 

endometrios och deras erfarenheter av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid 

smärtproblematik. 

 

Arbetets design och metod för datainsamling  
Arbetet är en kvalitativ intervjustudie med syfte att sammanställa kvinnors erfarenheter 

och upplevelser av bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen vid smärtproblematik. 

Därför vore det oerhört värdefullt att få intervjua 7 kvinnor som vill dela med sig av sina 

erfarenheter.  

 

Deltagarna kommer erhålla skriftlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt. 

Intervjuerna kommer genomföras på överenskommen plats och beräknas att ta ca 30-45 

min. Under intervjuerna kommer öppna frågor att ställas där kvinna själv kommer att ha 

möjlighet att reflektera över sina personliga upplevelser och vad hon vill delge. Det är helt 

frivilligt att ställa upp i studien och det finns möjlighet till att avbryta sitt deltagande även 

efter intervjun är genomförd. All insamlad information kommer att hanteras konfidentielt 

vilket innebär att det inte kommer kunna kopplas till en specifik deltagare. Alla intervjuer 

kommer att spelas in, för att sedan transkriberas och avidentifieras. Allt inspelat material 

kommer att kasseras direkt efter examination. 

 

Tidslängd för arbetet 
2015-08-17 - 2015-10-05 

  



III 

 

Jag godkänner härmed att Linnéa Petersson och Petra Tallberg får utföra studien ”Kvinnor 

med endometrios upplevelse av bemötande från hälso- och sjukvården vid 

smärtproblematik” via Endometriosföreningen under tidsperioden augusti - oktober 2015. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Ordförande 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

  



IV 

 

BILAGA B 

BREV TILL DELTAGARNA                               2015-08-24            

      Sophiahemmet Högskola,  

Valhallavägen 91 

114 86 Stockholm  

 

Hej! 

 

Vi heter Linnea Petersson och Petra Tallberg och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör hur kvinnor med endometrios upplever 

bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen vid smärtproblematik. Vi är därför 

intresserade av att få genomföra intervjuer med kvinnor diagnostiserade med endometrios 

som sökt för sin smärtproblematik inom hälso- och sjukvården under de senaste två åren.   

 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av ett dagligt liv med diagnosen 

endometrios och deras erfarenheter av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid 

smärtproblematik. 

 

Endometrios är idag ett väldigt aktuellt ämne, trots detta tar det lång tid innan en diagnos 

fastställs. Detta tros dels bero på en normalisering av smärtan från sjukvårdens sida vilket 

kan leda tillonödigt lidande för kvinnan samt en försenad och felaktig behandling. Smärta 

är en subjektiv upplevelse och bör därför stå i centrum vid val av smärtbehandling. För 

kvinnor med diagnosen endometrios som besväras av svåra smärtor är det viktigt att bli 

respekterade och tagna på allvar. Därför känns det viktigt att lyfta upp kvinnors egna 

upplevelser och erfarenheter av bemötandet från hälso- och sjukvården vid 

smärtproblematik.  

 

Arbetet är en kvalitativ intervjustudie med syfte att sammanställa kvinnors erfarenheter 

och upplevelser av bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen vid smärtproblematik. 

Därför vore det oerhört värdefullt att få intervjua 7 kvinnor som vill dela med sig av sina 

erfarenheter.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och Du har möjlighet att avbryta Din medverkan när 

helst under studiens gång om Du önskar. Intervjuerna kommer genomföras på 

överenskommen plats och beräknas att ta ca 30-45 min. Under intervjuerna kommer öppna 

frågor att ställas där Du själv kommer att ha möjlighet att reflektera över din personliga 

upplevelse och Du bestämmer naturligtvis själv vad och hur mycket Du vill delge. All 

insamlad information kommer att hanteras konfidentielt vilket innebär att det inte kommer 

kunna kopplas till en specifik deltagare. Alla intervjuer kommer att spelas in, för att sedan 

transkriberas och avidentifieras. Allt inspelat material kommer att kasseras direkt efter 

examination. 

 

Forskningsetik anses vara en viktig del inom forskningen för att bevara människors 

grundläggande värde och rättigheter. Därför ges Du möjligheten att frivilligt medverka i 

studien samt själv styra samtalet. Det är viktigt att komma ihåg att denna studie inte 

kommer påverka Din vård negativt.   

 



V 

 

Är Du intresserad av att medverka i studien vill vi gärna träffa Dig för ett personligt möte 

under de nästkommande två veckorna (150831-150913). Du får själv bestämma plats och 

tidpunkt för intervjun. Vi håller till på Sophiahemmets högskola i Stockholm där vi kan 

ordna mötesplats om så önskas.  

 

Din medverkan är värdefull. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Linnea Petersson och Petra Tallberg  

     

 

Linnea Petersson   Petra Tallberg 

070- xxx xx xx    076 – xxx xx xx 

Linnea.Petersson@stud.shh.se  Petra.Tallberg@stud.shh.se 

                                     

  

Handledare: 

                                             

Britten Jansson 

08 – xxx xx xx 

Britten.Jansson@sophiahemmetshogskola.se 

 

 

  



VI 

 

BILAGA C 

 

Intervjuguide  

 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av ett dagligt liv med diagnosen 

endometrios och deras erfarenheter av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid 

smärtproblematik. 

 

Allmänt 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du haft besvär? 

När fick du din diagnos? 

När sökte du hälso- och sjukvården senast för din smärtproblematik? 

 

 

Berätta hur det är att leva med endometrios. 

Hur påverkas ditt dagliga liv? (familj, arbete, fritid) 

Medför sjukdomen några hinder för dig? 

 

 

Berätta om dina upplevelser av bemötandet från hälso- och sjukvården när du sökt 

för din smärtproblematik. 

Hur upplevde du mottagandet på den enhet där du sökt för din smärta? 

Har du upplevt någon skillnad på bemötandet om du sökt akut eller exempelvis via 

vårdcentral, och i så fall vad? 

Upplever du att du blir betrodd när du beskriver din smärtproblematik för hälso- och 

sjukvårdspersonalen? 

Upplever du att du har bra verktyg för att skatta din smärta? 

Önskar du att hälso- och sjukvården hade bemött dig annorlunda, i så fall hur? 

Har du några positiva erfarenheter av bemötandet från hälso- och sjukvården? 

 

 

Upplever du att du får de stöd och den hjälp du behöver? 

Upplever du att du får en adekvat smärtbehandling? 

- om nej, vad tror du det beror på? 

Vad tycker du är ett bra stöd för dig i din situation? 

Anser du att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal har tillräcklig kunskap om 

smärtproblematik vid endometrios? 

- om ja, hur har det uttryckt sig? 

- om nej, anser du att det är ett problem och i så fall varför? 

 

 

Har du något ytterligare du vill dela med dig av? 

 

 

 

 


