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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Forskning om hur premenstruellt dysforiskt syndrom påverkar kvinnors livssituation är 

bristfällig. Symtomen liknar de som förekommer vid premenstruellt syndrom men är av 

allvarligare grad. Tidigare studier har visat på en nedsatt livskvalitet hos kvinnor med 

premenstruellt dysforiskt syndrom. Besvären får konsekvenser för både relationer och 

arbetsliv. Bristande bemötande kan leda till att ett ytterligare lidande för de kvinnor som 

söker vård, utöver det redan upplevda lidandet i förhållande till sjukdomen. 

 

Syfte  

 

Att beskriva upplevd livssituation och upplevelser av bemötande inom hälso- och 

sjukvården hos kvinnor med premenstruellt dysforiskt syndrom. 

 

Metod  

 

Kvalitativ forskningsintervju valdes som metod. PMS-förbundet kontaktades för 

rekrytering och sju kvinnor som uttryckte intresse för att delta valdes sedan ut. Efter 

transkribering bearbetades materialet med hjälp av manifest kvalitativ innehållsanalys med 

utgångspunkt i Katie Erikssons omvårdnadsteori.  

 

Resultat 

 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde ett sjukdomslidande. Relationer och 

arbetsförmåga påverkades liksom kvinnornas självbild. Den bristfälliga vården kunde bidra 

till ett ytterligare lidande. Detta vårdlidande kunde lindras genom ett respektfullt 

bemötande där kvinnorna fick information och tilläts ta del i utformningen av vården. 

Kvinnorna efterfrågade ett helhetstänkande hos vårdpersonal som upplevdes vara 

fokuserad på farmakologisk behandling.  

 

Slutsats 

 

Att leva med premenstruellt dysforiskt syndrom innebar lidande. Kvinnorna upplevde ett 

bristfälligt bemötande inom hälso- och sjukvården och en okunskap som förstärkte 

lidandet. Personcentrerad omvårdnad bör i högre grad tillämpas vid vård av kvinnor med 

premenstruellt dysforiskt syndrom. Utökad patientinformation är nödvändig för kvinnorna 

och personer i deras omgivning då detta leder till ökad förståelse.  

 

 

Nyckelord: premenstruellt dysforiskt syndrom, livssituation, bemötande, personcentrerad 

omvårdnad, lidande 
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INLEDNING  

 

Sjukdomar som drabbar kvinnor, däribland premenstruella syndrom som PMS och PMDS, 

har länge varit underrepresenterade inom medicin- och omvårdnadsforskning 

(Smirthwaite, Tengelin & Borrman, 2014). Ett av målen för hälso- och sjukvården är en 

god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS, 1982:763, 2 §). Målet till 

trots prioriteras inte forskning inom kvinnors hälsa i lika stor uträckning som mäns vilket 

leder till bristande kunskap inom området samt en ojämlik hälso- och sjukvård 

(Smirthwaite et al., 2014). Författarna till föreliggande studie ser kvinnors könsspecifika 

sjukdomar som ett viktigt område och valde därför att utföra en litteraturöversikt på ämnet. 

Det råder brist på kvalitativa studier om premenstruellt dysforiskt syndrom (bilaga A) 

ändrades metoden till intervjustudie. Detta för att samla större förståelse kring fenomenet 

premenstruellt dysforiskt syndrom och kvinnorna som lever med diagnosen.  

 

BAKGRUND 

 

Den okända folksjukdomen 

Folksjukdom används som benämning på sjukdomar som har en prevalens på över en 

procent i befolkningen och har en betydande påverkan på sjukdomsbördan. Sjukdomsbörda 

är ett begrepp som använda för att jämföra vilka sjukdomar som bidrar till mest ohälsa 

(Janlert, 2000). Något som också ingår i kriterierna är att sjukdomen ska ha en allvarlig 

inverkan på de drabbade personernas liv och på samhället (Pellmer, Wramner & Wramner, 

2012). Flera internationella studier (Halbreich, Borenstein, Pearlstein & Kahn, 2003; Yang 

et al., 2008; Heinemann, Minh, Heinemann, Lindemann & Filonenko, 2012) visar på en 

prevalens för PMDS som överstiger en procent. Dessutom visar studierna på allvarliga 

konsekvenser på individ- och samhällsnivå såsom psykisk ohälsa och nedsatt 

arbetsförmåga. Ingen typ av premenstruella besvär inkluderas dock i rapporter av World 

Health Organization [WHO] (2001; 2008) där sjukdomsbörda och minskad produktivitet 

till följd av olika sjukdomstillstånd presenteras.  

 

Menstruationscykeln 

Hos de flesta kvinnor är menstruationscykeln fyra veckor lång och pågår från den första 

dagen av blödning till dagen före nästa menstruationsblödning. Cykeln inleds med 

menstruationsfasen då livmoderslemhinnan stöts ut på grund av ett avbrott i östrogen- och 

progesteronproduktionen, vilket resulterar i en blödning som varar i två till sju dagar 

(Janson, 2015). 

 

Follikelfas 

Efter menstruationen följer follikelfasen då äggblåsan (follikeln) börjar producera 

östrogen. Livmoderslemhinnan växer sig som följd större och tjockare. Fasens längd kan 

variera mellan åtta och 14 dagar. Ägglossningen sker sedan i mitten av 

menstruationscykeln och utlöses av luteiniserande hormon som stimulerar 

progesteronbildning, vilket medför att äggcellen mognar ytterligare. Follikeln rupterar efter 

38-40 timmar och äggcellen stöts ut i äggstockarna (Janson, 2015).    

 

Lutealfas 

Under lutealfasen som varar i 14 dagar omvandlas follikeln till en gulkropp som utsöndrar 

hormonerna östrogen och progesteron. Livmoderslemhinnan förbereds för implantation av 
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det befruktade ägget och vid utebliven graviditet avtar gulkroppens hormonproduktion en 

vecka efter ägglossning. Därefter faller hormonnivåerna, vilket resulterar i att 

livmoderslemhinnan stöts ut (Janson, 2015).    

 

Premenstruellt syndrom 

Majoriteten av kvinnor i fertil ålder rapporterar åtminstone ett premenstruellt symtom 

under menstruationscykelns lutealfas. Symtom av fysisk karaktär är vanligast, men även 

psykiska symtom förekommer (Nevatte et al., 2013). Symtomen är dock milda och för de 

flesta kvinnor resulterar de inte i någon påtaglig störning i det dagliga livet. Detta benämns 

premenstruellt syndrom [PMS] (Yonkers, O´Brien & Eriksson, 2008). 

 

Premenstruellt dysforiskt syndrom 

Premenstruellt dysforiskt syndrom [PMDS] innebär premenstruella symtom av allvarligare 

grad (Yonkers et al., 2008). Två till tio procent av kvinnor i fertil ålder beräknas lida av 

denna svårare form (Nevatte et al., 2013).  

 

Patofysiologi 

Det finns en enighet om att premenstruella besvär uppstår till följd av svängningar i 

könshormoner under menstruationscykeln. Detta på grund av att symtomen upphör i 

samband med att gulkroppens hormonproduktion avtar. Anledningen till att vissa kvinnor 

upplever starkare symtom än andra är dock okänd. Misstanke finns om att kvinnor som 

uppfyller kriterierna för PMDS är känsligare för förändringar i koncentration av 

könshormoner än kvinnor i övrigt. Tvillingstudier visar på att denna känslighet för 

könshormoner kan vara ärftlig. Progesteron och östrogen antas påverka 

serotoninöverföringen i hjärnan vilket bidrar till att de psykiska symtomen uppstår då 

serotonin har en viktig roll i regleringen av sinnesstämning (Yonkers et al., 2008). 

 

Symtom 

Uppkomsten av PMDS kan ske när som helst efter en kvinnas första menstruation. 

Vanligast är att symtom uppträder i 20-årsåldern. Symtomen förvärras gradvis med ålder 

fram till menopaus (klimakteriet) (Žukov et al., 2010). Symtombilden vid PMDS är cyklisk 

och de drabbade kvinnorna uppvisar symtom endast under menstruationscykelns lutealfas, 

vilket innebär att besvären upplevs i upp till två veckor innan menstruation. Besvären 

förvärras successivt under lutealfasen och upplevs som värst ungefär två dagar innan 

menstruationens början. Därefter avtar symtomen och ett symtomfritt intervall infaller 

under menstruations- och follikelfasen (Yonkers et al., 2008).  

 

De symtom som är mest karaktäristiska för PMDS är upplevelse av stress, ilska, 

irritabilitet, depressivitet, ångest och nedvärderande tankar om sig själv samt en något 

nedsatt kognitiv förmåga. Dessa symtom är i sin tur orsak till konflikter med personer i 

omgivningen (Gehlert, 1999; Reed, Levins och Evans, 2008). DSM-5 nämner utöver detta 

koncentrationssvårigheter, energilöshet och trötthet, känsla av hopplöshet samt minskat 

intresse av annars uppskattade aktiviteter (American Psychological Association [APA], 

2013). Fysiska symtom består till största del av uppsvälldhet och ömma bröst (Nevatte et 

al., 2013). Ökad frekvens av suicidtankar, -försök och -planer har noterats hos kvinnor med 

PMDS jämfört med kvinnor utan PMDS (Pilver, Libby & Hoff, 2012). Kvinnor med 

PMDS har sämre sömnkvalitet under lutealfasen än andra kvinnor samt ökad förekomst av 
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kraftig trötthet under dagtid (Gupta, Lahan & Bansal, 2012; Baker, Kahan, Trinder & 

Colrain, 2007).  

 

Diagnos 

I DSM-5 (APA, 2013) blir diagnosen ”premenstrual dysphoric disorder” en egen kategori 

under kapitlet ”depressive disorders”. PMDS diagnostiseras baserat på daglig anamnes från 

två menstruationscykler i följd. Symtombilden ska uppvisa cyklicitet med en symtomfri 

period under follikelfasen. Minst fem symtom ska förekomma under lutealfasen varav 

minst ett som påverkar sinnesstämningen. Utöver detta ska de premenstruella besvären 

bidra till någon typ av funktionsnedsättning som försämrar kvinnans livskvalitet. Hos 

kvinnor med förstämnings- och ångestsyndrom förvärras ofta symtomen vid olika 

tidpunkter i menstruationscykeln, varför det är viktigt att ta hänsyn till 

differentialdiagnoser (APA, 2013).  

 

Farmakologisk behandling  

Antidepressiva läkemedel, och främst SSRI, anses vara förstahandsval vad gäller 

medicinering av PMDS i de fall de psykiska besvären dominerar symtombilden. 

Läkemedlen har visat sig ha god effekt för 60-90 procent av de deltagande kvinnorna 

genom att minska symtom och därigenom underlätta det dagliga livet samt bidra till en 

högre livskvalitet. Det är vanligt att kvinnor med PMDS väljer att ta antidepressiva 

läkemedel endast under lutealfasen, så kallad intermittent behandling. De två vanligaste 

biverkningarna är illamående under behandlingens första dagar och sexuell dysfunktion 

(Yonker et al., 2008).  

 

Hormonella behandlingar är ett annat behandlingsalternativ. Hormoner som hämmar 

ägglossningen har visat sig vara effektiva för att minska symtom hos kvinnor med PMDS. 

Detta alternativ resulterar i en medicinskt framkallad menopaus och symtom som 

värmevallningar och osteoporos kan därför uppstå. P-piller som innehåller det syntetiska 

hormonet drospirenon har också visat sig ha viss effekt mot premenstruella besvär (Yonker 

et al., 2008).  

 

Övrig behandling 

Alternativmedicin i form av akupunktur och örtterapi har visat sig bidra till en minskning 

av både fysiska och psykiska symtom med minst 50 procent hos kvinnor med PMDS. En 

fördel med dessa behandlingar är att de båda är säkra och har få biverkningar (Jang, Kim & 

Choi, 2014). Kosttillskott som vitamin B6, kalcium, magnesium och rosenrot har visat sig 

ha terapeutisk effekt för en del kvinnor (Yonker et al., 2008; Nevatte et al., 2013).  

 

Kognitiv beteendeterapi [KBT] är effektivt för att hitta strategier för att hantera sina 

besvär, till exempel i form av avslappningstekniker eller hjälp med att kontrollera sin ilska.  

(Taghizadeh, Shirmohammadi, Feizi & Arbabi, 2012). KBT har visat sig ha mer 

långverkade effekt än läkemedelsbehandling som däremot har bättre effekt mot ångest 

(Nevatte et al., 2013). 

 

Patientinformation som erbjuder kunskap om orsaken till de olika symtomen samt 

tillgängliga metoder för att lindra dessa kan förbättra strategier för att hantera besvären och 

till viss del reducera ilska och ångest (Taghizadeh et al., 2012). Även information till 

närstående är viktig för att öka det sociala stödet och minska de interpersonella konflikter 

som uppkommer till följd av stress, ilska och aggressivitet (Stearns, 2001).  
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Egenvård 

Kvinnor som upplever premenstruella besvär använder sig av varierande 

egenvårdsstrategier för symtomlindring. Vanliga tillvägagångssätt är användning av 

receptfria läkemedel, anpassad kost samt tillskott av vitaminer och mineraler. I övrigt 

används träning och sex för att lindra symtomen (Hamaideh, Al-Ashram & Al-Modallal, 

2014). Fysisk aktivitet kan bidra till att lindra symtom som nedstämdhet, kraftig trötthet 

och uppsvälldhet (Yonkers et al., 2008). Dieten kan anpassas med minskat intag av kaffe, 

alkohol och salt (Žukov et al., 2010; Halbreich, 2003) och kompletteras med kosttillskott 

(Stearns, 2001; Halbreich, 2003). Även rökstopp rekommenderas (Žukov et al., 2010). 

Stresshantering och avslappningsövningar kan hjälpa kvinnor med premenstruella besvär 

att minska stress (Stearns, 2001), vilket kan lindra symtomen (Halbreich et al., 2003).  

 

Livskvalitet hos kvinnor med PMDS 

Kvantitativa studier visar att de kvinnor som uppfyller kriterierna för PMDS rapporterar en 

lägre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med befolkningen i övrigt. De största skillnaderna 

gäller fysisk och social funktion. Jämfört med sjukdomar som ryggsmärtor, diabetes och 

hypertoni visar resultaten på en likvärdig eller sämre livskvalitet gällande samtliga 

variabler (Yang et al., 2008). Samma slutsats dras av Halbreich m.fl. (2003) som skriver att 

kvinnor med PMDS upplever ungefär samma negativa påverkan på livskvalitet under 

lutealfasen som kvinnor med depression. Det är enligt Halbreich m.fl. (2003) främst 

relationer i hemmet, som föräldraskap och äktenskap, som påverkas negativt av PMDS. 

Även Heinemann m.fl. (2012) visar att kvinnor med PMDS upplever att hobbys, sociala 

aktiviteter och relationer påverkas negativt.  

 

Även försämrad arbetsförmåga är vanligt enligt Halbreich m.fl. (2003). Av de tillfrågade 

kvinnorna hade 8-16 procent varit tvungna att ta ut sjukdagar på grund av premenstruella 

besvär. Både arbetsförmåga och dagliga aktiviteter försvåras vid PMDS enligt en 

multinationell studie med deltagare från 19 länder (Heinemann et al., 2012). Kvinnor med 

måttliga till svåra premenstruella besvär rapporterade en högre grad av sjukfrånvaro 

jämfört med kvinnor utan eller med milda besvär. För kvinnor med PMDS handlade det 

om mer än åtta timmars ökad sjukfrånvaro per menstruationscykel. Även försämrad 

produktivitet och effektivitet noterades hos kvinnor med PMDS på grund av upplevda 

symtom jämfört med övriga deltagare. 

 

Sammanfattningsvis menar Halbreich m.fl. (2003) att kvinnor som lever med PMDS har en 

kraftigt försämrad livskvalitet och Yang m.fl. (2008) menar att kvinnor med PMDS utstår 

ett stort psykiskt lidande. 

 

Bemötande 

Bemötande är ett begrepp med många dimensioner som på grund av dess subjektivitet kan 

vara svårt att definiera. Synonymer som uppträdande och behandling samt hur samtal 

genomförs kan bidra med förståelse kring begreppet. Bemötande är ett konstant inslag 

inom hälso- och sjukvården och kan beskrivas som samspelet mellan vårdgivare och 

vårdtagare (Fossum, 2013). 

 

Vårdpersonal och bemötande 

Det är viktigt för vårdpersonal att medvetandegöra och reflektera över exempelvis 

människosyn, tidigare erfarenheter och känslor. Detta tillsammans med välvilja, 
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hjälpsamhet, engagemang och respekt är förutsättningar för ett gott bemötande. Att 

vårdpersonalen besitter kunskap är en självklarhet, men det är även viktigt att komma ihåg 

att en stor kunskapskälla ofta är patienten själv. Därmed är det även viktigt att reflektera 

över hur kunniga patienter bemöts. När patienter uppfattar bemötande som bristande beror 

det på att personalen bland annat är okunnig och oengagerad. Emellanåt måste hälso- och 

sjukvårdspersonal bemöta personer som trots att någon känd sjukdom inte kunnat 

identifieras, upplever sig som sjuka. Brister i bemötandet kan ibland förklaras av att 

vårdpersonalen provoceras av att patienten inte nöjer sig med att sjukvården inte hittat 

någon förklaring till lidandet (Fossum, 2013). 

 

Bemötande ur ett genusperspektiv 

Patientens kön har betydelse för hur mötet med vårdpersonal kommer att se ut och vad det 

kommer leda till. Dels handlar det om hur patienten presenterar sitt problem, dels om hur 

vårdgivaren uppfattar patienten. I egenskap av auktoritetsperson befinner sig vårdgivaren i 

ett överläge gentemot patienten, speciellt då denne är en man och patienten en kvinna 

(Johansson & Hamberg, 2009). Kvinnor drabbas oftare än män av kvalitetsbrister i vården 

och kvinnor står också bakom majoriteten av klagomålen på vården. Rapporter om brist på 

respekt och kräkningar är till exempel mer än dubbelt så vanligt hos kvinnliga än manliga 

patienter (Smirthwaite et al, 2014). 

 

Foss och Sundby (2003) menar att kvinnliga patienter upplevs besvärligare än manliga 

patienter av vårdpersonalen. Detta eftersom de talar om hur livssituationen påverkas av 

besvären de söker vård för. Vårdpersonalen upplever att manliga patienter inte tar upp 

onödig information på samma sätt och är mer specifika i förklaringen av vilka besvär de 

upplever. En annan anledning till att manliga patienter anses vara mer okomplicerade är 

enligt Foss och Sundby (2003) att kvinnorna ofta har en större kunskap om besvären och 

vill ställa frågor och diskutera med vårdpersonalen medan manliga patienter i högre grad 

låter vårdpersonalen bestämma. 

 

Morén Hybbinette (2009) menar att vården måste ha en helhetssyn som inkluderar hela 

kvinnans liv och att det är viktigt att ta vara på kvinnans egen kunskap eftersom hon har 

störst kunskap om hur symtomen påverkar livssituationen. Fokus bör alltså ligga på att 

identifiera resurser för att hjälpa kvinnor att bibehålla sin hälsa. 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrering inom hälso- och sjukvården innebär ett förhållningssätt där patienter ses 

och behandlas som personer som inte kan förminskas till enbart sin sjukdom. Vården utgår 

ifrån personen och dennes upplevelser, resurser samt förutsättningar (Ekman, Norberg & 

Swedberg, 2014). Ekman m.fl (2011) identifierar tre viktiga komponenter som möjliggör 

personcentrerad omvårdad. Dessa komponenter syftar till att stärka partnerskapet mellan 

vårdgivare och vårdtagare. Det handlar om att ta till vara på patientberättelsen och 

patientens egen kunskap, att genom partnerskapet främja delaktighet och uppmuntra 

patienten att ta del i besluttagande samt att dokumentera i patientjournal gällande 

exempelvis patientberättelse och vårdplan.  

 

McCormack, Dewing, & McCance (2011) menar att personcentrerad vård måste utökas 

från att ske vid enstaka tillfällen till att bli en mer överhängande vårdkultur. Detta föreslås 

ske genom ett ansvarstagande på organisatorisk nivå snarare än att enbart förlita sig på den 

personliga motivationen.  
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Katie Erikssons omvårdnadsteori om lidande 

Katie Eriksson formulerar i Den lidande människan (2005) en teori om lidande. I 

föreliggande studie används denna omvårdnadsteori som teoretisk utgångspunkt. Om inget 

annat nämns kommer Eriksson (2005) fortsättningsvis att refereras till som ”Eriksson” utan 

angivet årtal.  

 

Upplevelsen av lidande är enligt Eriksson unik hos alla människor och det är därför 

omöjligt att exakt definiera lidandet. Ofta orsakas lidandet till följd av mellanmänsklig 

interaktion i de fall en människans värdighet kränks och personen inte bekräftas som 

människa. 

 

Lidande och hälsa 

Eriksson menar att hälsa är en helhet som rubbas av lidandet då detta innebär att 

människan blir ofullständig. Lidandet är dock en naturlig del av såväl människan som 

hälsan så länge det är uthärdligt. Det outhärdliga lidandet däremot förlamar och hindrar oss 

i vår strävan mot hälsans helhet. Människan utvecklar strategier för att kunna hantera 

lidandet, antingen genom att befria sig från det eller försona sig med det. Människan är 

oförmögen att uttrycka sitt lidande och anledningen till detta är att lidande som begrepp har 

reducerats till ett fysiskt lidande. Enligt Eriksson ställs det krav på att patienten i hälso- och 

sjukvården ska uppvisa objektiva symtom på en sjukdom som finns namngiven och kan 

behandlas. Eriksson menar att detta leder till att dagens sjukvårdssystem orsakar lidande 

snarare än vårdar den lidande människan.  

 

Eriksson definierar sjukdomslidande som det lidande som orsakas av sjukdom och 

behandlingen av denna. Orsakerna till lidandet kan vara av fysisk karaktär eller präglas av 

själsliga och andliga aspekter som uppstår till följd av förnedring, skam eller skuld i 

relation till sjukdom eller behandling. Detta kan förstärkas av att patienten själv måste hitta 

information om sjukdom och behandling eller behöver vänta länge på vården. 

 

Vårdlidande är ett symtom på en otillräcklig vård. Ett bristande bemötande då patienten 

inte ses som en hel människa kan kränka patientens värdighet. Värdighet definieras av 

Eriksson som ”frihet att få välja och skydda sig mot intrång” (s. 88). Värdigheten 

tillvaratas inom vården genom patienten bekräftas samt att bli erbjuden individuellt 

anpassad vård. 

 

Lidande går att elimineras eller lindras. Vårdlidandet är ett exempel på det lidande som kan 

och bör elimineras. Eriksson menar att vårdgivaren ofta är omedveten om att vårdlidande 

äger rum, detta på grund av brist på reflektion samt ett allt för sjukdomscentretat synsätt. 

Förutsättningar för att undvika vårdlidande är ett värdigt bemötande samt att vården varken 

fördömer eller utövar makt över patienten. Patienten ska ges information och göras 

delaktig i vårdandet. 

 

Problemformulering 

Premenstruellt dysforiskt syndrom har stor negativ inverkan på kvinnors liv, detta till trots 

är sjukdomen fortfarande relativt okänd både inom hälso- och sjukvård och i samhället i 

övrigt. En litteratursökning på området PMDS visar en påtaglig brist på 

omvårdnadsorienterad litteratur och total avsaknad av kvalitativa studier (bilaga A). 
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Halbreich et al., (2003) visar genom sin kvantitativa studie på såväl en hög prevalens som 

allvarliga konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Enligt Smirthwaite m.fl. (2014) 

har forskning om sjukdomar som drabbar kvinnor varit nedprioriterad och det är det 

vanligare att kvinnor upplever att de utsätts för bristande bemötande och kränkningar inom 

vården. Den otillräckliga kunskapen gällande PMDS kan vara problematisk ur flera 

aspekter, däribland kan ett bristande bemötande av dessa kvinnor uppstå till följd av att 

vårdpersonalen medvetet eller omedvetet upplever en frustration över kvinnors lidande, 

utan att hitta bakomliggande orsak (Fossum, 2013). Ett otillfredsställande bemötande och 

utebliven vård kan enligt Eriksson bidra till ett ytterligare lidande utöver det ursprungliga 

sjukdomslidandet. För att detta ska kunna undvikas hos kvinnor med PMDS är ambitionen 

med föreliggande studie är att söka belysa problematiken ytterligare och på så sätt försöka 

bidra med ökad förståelse för dessa kvinnor. Detta med förhoppning om att möjliggöra en 

mer personcentrerad omvårdnad med utgångspunkt i patientberättelsen.  

 

SYFTE 

 

Att beskriva hur kvinnor med diagnosen PMDS upplever sin livssituation samt hur de 

upplever sig ha blivit bemötta inom hälso- och sjukvården.  

 

Frågeställningar 

- Hur upplever kvinnor med PMDS att diagnosen påverkar deras livssituation? 

- Hur upplever dessa kvinnor att de blivit bemötta av hälso- och sjukvården när de 

sökt hjälp för premenstruella besvär? 

- Vad gör att en kvinna med diagnosen PMDS upplever sjukdomslidande?  

- Hur kan vårdlidande undvikas och lidande lindras i vården av kvinnor med 

diagnosen PMDS? 

METOD  

 

Val av metod 

Initialt valdes en litteraturöversikt för att besvara studiens syfte som då handlade om 

livskvalitet hos kvinnor med PMDS. Litteratursökningen skedde med konsultation av 

bibliotekarie och visade på ett begränsat underlag av omvårdnadsorienterade studier vad 

gäller kvinnors upplevelse av livskvalitet vid PMDS (bilaga A). När detta framkom 

omformulerades syftet från att handla om livskvalitet till livssituation. Upplevelser av 

bemötande lades även till i syftet. Metoden ändrades till kvalitativ forskningsintervju då 

studiens syfte enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör ligga till grund för metodvalet och 

att intervju som datainsamlingsmetod anses lämplig eftersom ämnesvalet behandlar 

mänskliga erfarenheter. Trost (2010) menar att kvalitativa analyser bidrar till en ökad 

förståelse för det studerade fenomenet. Föreliggande studie tangerade abduktiv ansats 

eftersom studien hade sin utgångspunkt i Katie Erikssons omvårdnadsteori samtidigt som 

studiens syfte bottnar alltså i ”an educated guess”, vilket gör att ansatsen kan ses som ett 

mellanting mellan induktiv och deduktiv ansats (Trost, 2010).  

 

Urval  

Urvalskriterier 

Vid urvalet formulerades ett antal inklusionskriterier som baserades på studiens syfte: 

- Erhållen diagnos av svensk hälso- och sjukvård 
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- Bosatt i Stockholmsområdet 

- Myndig 

- Svensktalande 

Metoden som användes vid urval av deltagarna var ett bekvämlighetsurval som 

kompletterades med ett lämplighetsurval (Trost, 2010). Detta innebar att ett anslag 

publicerades via ett förbund varpå potentiella deltagare kontaktade oss. Deltagarna valdes 

sedan utifrån ett lämplighetsperspektiv med hänsyn till inklusionskriterierna.  

 

Deltagare 

Bland de som uttryckte intresse för att delta i studien valdes sju kvinnor ut. Enligt både 

Danielson (2012) och Trost (2010) bör antalet deltagare i en intervjustudie begränsas till 

ett fåtal eftersom för många intervjuer kan leda till ett alltför omfattande material och 

svårigheter i analysprocessen. Urvalskriteriet att kvinnorna skulle vara bosatta i 

Stockholmsområdet fick frångås och telefonintervjuer lades till som ett alternativ till 

möten. Kriteriet togs bort eftersom det begränsade potentiella deltagare utanför Stockholm 

från att delta. Kvinnorna var mellan 21 och 39 år gamla och medelåldern var 33 år. De var 

bosatta i olika delar av landet. Det är enligt Trost (2010) en fördel om urvalet är heterogent 

inom den homogena gruppen som representeras av inklusionskriterierna.  

 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor användes som datainsamlingsmetod. Detta 

tillät en följsam interaktion där deltagarna tilläts beskriva sina subjektiva upplevelser på ett 

nyanserat sätt (Danielson, 2012).  

 

Intervjuguide 

En intervjuguide (bilaga B) utvecklades och användes som stöd för att hålla oss inom 

ramen för studiens syfte. Guiden utformades som en översikt över syftesrelevanta områden 

och formulerade frågor samt föreslagen ordningsföljd. Den semistrukturerade designen 

tillåter intervjuaren att själv känna av situationen och på så vis bedöma hur pass strikt 

guiden ska följas. Vid formuleringen av intervjufrågor har både den tematiska dimensionen 

som tar hänsyn till kunskapsproduktion samt den dynamiska dimensionen som tar hänsyn 

till en god interaktion mellan intervjuare och deltagare beaktats (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

 

Pilotintervju 

En pilotintervju användes som redskap för att kunna utvärdera och revidera intervjuguiden, 

dess frågeområden samt tidsplan. Pilotintervjun gav även intervjuaren tillfälle att öva på att 

hantera teknisk utrustning samt utveckla sin roll som intervjuare (Danielson, 2012). 

Deltagaren för pilotintervjun önskade att intervjun genomfördes via telefon, varpå tid och 

datum bestämdes. Efter den utförda intervjun transkriberades materialet samma dag. 

Materialet utvärderades sedan genom att ett upprepat antal gånger läsa transkriberingen för 

att se hur pass väl materialet besvarade syftet. Efter utvärderingen konstaterades att en 

revidering av intervjuguiden skulle kunna gynna intervjumaterialet och därmed studien. 

Revideringen bestod av att formulera om vissa frågor att bli mer lättförståeliga samt en 

bättre anpassad ordningsföljd. Av praktiska och etiska skäl valde vi i enighet med Trost 

(2010) att inkludera materialet från pilotintervjun i resultatet. Det insamlade materialet var 

av god kvalitet och deltagarens berättelse togs tillvara på.  
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Genomförande 

Rekrytering 

Till en början kontaktades en Facebooksida, skapad av två kvinnor med diagnosen PMDS 

som tillsammans skrev en bok i ämnet. Vi fick information om att sex personer var 

intresserade av att delta. Kontakten upphörde dock efter att sidans administratörer inte 

längre svarade. Med hänsyn till tidsplanen söktes deltagare på annat håll. Deltagare 

rekryterades istället till studien genom det nystartade PMS-förbundets Facebookgrupp. Vi 

skrev ett inlägg med en kort beskrivning av oss själva, studien och dess syfte samt bifogade 

en förfrågan om deltagande (bilaga B). Medlemmarna ombads ta kontakt med oss via mail 

vid intresse. Nio personer svarade på förfrågan om deltagande och sju av dessa valdes ut.  

 

Intervjuerna 

Två av de genomförda intervjuerna skedde vid fysiska möten och de resterande fem över 

telefon. De fysiska mötena skedde på en avskild plats, likaså telefonintervjuerna då 

högtalartelefon användes. Platsen bestämdes i dessa fall i samråd med intervjupersonen i 

enlighet med Trost (2010). Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 25 och 50 

minuter med en medellängd på 32 minuter. Den totala längden på insamlad data var 230 

minuter. Inledningsvis repeterades informationen kring studiens syfte, intervjuns upplägg, 

hantering av material och personuppgifter samt rätten att när som helst avbryta sin 

medverkan. Eventuella frågor besvarades. Intervjuerna spelades in med diktafon efter 

deltagarnas godkännande och ett muntligt samtycke inhämtades innan några intervjufrågor 

ställdes. En person ledde intervjun medan den andra lyssnade, förde anteckningar och vid 

behov ställde kompletterande frågor. Intervjuerna avslutades med att intervjupersonen fick 

göra tillägg och ställa eventuella frågor.  

 

Databearbetning  

Transkribering 

Intervjuerna transkriberades genom att de skrevs ut i ett ordbehandlingsprogram samma 

dag som intervjun ägde rum. Utskriften bidrog till ett mer överskådligt material som 

lämpade sig för analys, och blev således ett första steg i analysprocessen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För att i texten skilja intervjuare och deltagare åt betecknades 

intervjuare (I) och deltagare (D). Intervjuerna återges ordargrant, inklusive exempelvis 

pauser och emotionella uttryck som skratt (Kvale & Brinkmann, 2014). Den först 

genomförda intervjun transkriberades av båda författarna tillsammans för att åstadkomma 

en enighet i utförandet av transkriberingen. För att kunna göra jämförelser mellan 

intervjumaterialet är det av fördel om samma utskriftsprocedur används (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Resterande intervjuer delades upp för transkribering, detta för att göra 

arbetet mer tidseffektivt. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Initialt valdes kvalitativ manifest innehållsanalys. Manifest innehåll innebär att beskriva 

informationen som framkom genom intervjuerna (Danielson, 2012). Transkriberingarna 

lästes upprepade gånger för att sedan kunna identifiera samt sortera ut syftesrelevant 

material. Materialet delades in som meningsenheter i en tabell, dessa kortades sedan ned 

till kondenserade meningsenheter för att få en överskådlig blick över innehållet, utan att 

tappa dess innebörd. Denna del av innehållsanalysen genomfördes induktivt. 

Kondenseringen övergick sedan till formulering av kategorier och subkategorier. 

Subkategorierna beskriver variationer av innehållet innan de sedan delades in i kategorier 



14 
 

som är uteslutande varandra. Kategorierna binder alltså ihop alla subkategorier och 

besvarar studiens två frågeställningar. Kategoriseringen utgick ifrån Erikssons 

omvårdnadsteori och innehållsanalysen övergick därmed till en mer tolkande, det vill säga 

deduktiv innehållsanalys (Danielson, 2012). Innehållsanalysen utfördes både induktivt och 

deduktivt vilket gjorde att ansatsen blev abduktiv (Trost, 2010). Ett exempel på 

analysprocessen redovisas i tabell 1.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Informerat samtycke 

Informerat samtycke är en grundläggande komponent inom forskningsetik och styrks av ett 

flertal forskningsetiska riktlinjer (Helgesson, 2006). Däribland Helsingforsdeklarationen 

(World Medical Association [WMA], 2013) vars huvudsyfte är att värna om personer som 

deltar i forskningsstudier. Det informerade samtycket är en process som börjar från det att 

en person får information om studien och eventuellt deltagande och utgår ifrån att personen 

i fråga förstått och tagit till sig informationen om studien. Processen fortgår sedan tills 

personen drar tillbaka sitt samtycke, något som ska vara möjligt under hela deltagandet. 

Det undertecknade eller muntligt givna samtycket är en tillsvidareuppfattning som kan 

förändras när som helst (Helgesson, 2006).  

 

Intervjupersonerna fick lämna ett muntligt samtycke som nedtecknades i transkriberingen 

efter repetition av studiens syfte, konfidentialitet och frivillighet. Detta för att säkerställa 

att intervjupersonen tagit till sig informationen och kunde ge ett informerat samtycke 

(Helgesson, 2006). Samtidigt gavs information om hur intervjuerna skulle gå till och 

eventuella frågor besvarades då deltagarna enligt Helgesson (2006) ska kunna önska vidare 

information än den som presenteras i förfrågan om deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2008) framhåller att forskarna måste ta till alla 

tillgängliga åtgärder för att säkerställa att informationen som framkommer om deltagarna 

hanteras konfidentiellt. Detta innebär att känsliga uppgifter eller personuppgifter som kan 

leda till att personer kan identifieras ej får avslöjas. Konfidentialiteten handlar dels om att 

se till att ingen annan än forskarna har tillgång till materialet och dels om att avidentifiera 

faktorer som kan härledas till intervjupersonerna (Kjellström, 2012). Konfidentialitet 

försäkras i samband med inhämtande av samtycke. Dock är det, som Kjellström (2012) 

poängterar, viktigt att komma ihåg att lärare, andra studenter och forskare kan komma att 

ta del av materialet. Intervjupersonernas identitet kodas vid transkribering och 

informationen förstörs sedan när arbetet är slutfört och godkänt av examinator.   
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Subkategori Kategori 

//…// under de här kritiska två 

veckorna så försöker jag undvika 

både uppdrag och möten, viktiga 

saker, resor, allting som innebär 

alltså ja, spänning och stress. Och 

jag är också ganska, jag isolerar 

mig ganska mycket under den 

tiden och ehm, liksom försöker 

klara av det basala. (7) 

Jag undviker stress, 

isolerar mig och gör 

bara det viktigaste. 

 

 

Anpassningar Sjukdomslidande 

//…// min partner har ju förstått 

att det är en sjukdom, eller 

liksom att det är så … att det 

påverkar mig så mycket, och att 

det liksom inte är någonting som 

man gör med vilje eller att det 

bara är, ja, men liksom, ”din jävla 

PMS-kärring, ska du ha mens nu 

igen” eller sådär. Utan det är 

verkligen på allvar, jag känner att 

jag blir tagen på allvar i alla fall 

av min partner och mina kollegor 

och så, det tycker jag. De tycker 

synd om mig (skratt), som måste 

ha det här helvetet. (6) 

Min partner och mina 

kollegor tar mig på 

allvar och förstår att 

det är en sjukdom. De 

tycker synd om mig. 

Omgivningens stöd och 

förståelse 

Att lindra lidande 

//…// jag fick ju liksom inget 

såhär, tips på hur man ska … Det 

var mer fokus på medicin och 

inte såhär ”såhär kan du jobba 

med det här”. Inga ens såhär tips 

som ”det finns en bok på 

biblioteket om det här”. Liksom 

ingenting sånt ens. Ingenting om 

att det finns på nätet. (3) 

Det var fokus på 

medicin. Fick ingen 

information om 

behandlingsalternativ 

eller var information 

om PMDS kunde 

hittas.  

 

 

Medicinskt fokus Vårdlidande 

När jag förstod att det fanns 

något som hette PMDS och 

förstod att, oj det där är jag, då 

påverkade det. Jätte-, 

jättemycket. Det var som att, gud, 

ja det var jättestort //…// 

vetskapen om vad det var, och 

alltså andras berättelser var 

enormt viktigt //…// de närmsta 

runt omkring läste liksom … Och 

förstod. Så det var, jag skulle nog 

tro att det var avgörande. Jag 

hade nog trott att jag var psykiskt 

sjuk väldigt länge annars, om jag 

inte hade förstått att det fanns 

liksom. (5) 

Det gjorde stor 

skillnad att förstå att 

det fanns något som 

hette PMDS. Det var 

avgörande för min 

självbild.  

Diagnosens betydelse Att lindra lidande 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras i tre kategorier som framkom under analysprocessen med deras 

respektive underkategorier (Tabell 2.). I resultatet benämns intervjudeltagarna för 



16 
 

”kvinnorna”. I enlighet med Forssèn och Carlstedt (2012) har citaten redigerats för att 

underlätta läsningen samtidigt som det gör deltagarna mer rättvisa.  

 
Kategorier Underkategorier 

Sjukdomslidande Anpassningar 

Självbild 

Omgivningens bristande förståelse 

Relationer 

Otillräcklig behandling 

Vårdlidande Medicinskt fokus 

Brist på patientinformation 

Brist på delaktighet 

Att lindra lidande Patientinformation 

Diagnosens betydelse 

Omgivningens stöd och förståelse 

Egenvård 

Tabell 2. Resultatöversikt. 

 

Sjukdomslidande 

Kvinnorna beskrev sin livssituation som en ständig kamp. Besvären relaterade till PMDS 

upplevdes ungefär två veckor innan menstruation vilket innebar att halva månaden var 

problematisk. Symtomen upphörde lika plötsligt som de uppstod och skapade en obalans i 

kvinnornas liv som uttryckte en önskan om en mer balanserad vardag. Kvinnorna menade 

att den känslomässiga bergochdalbanan tog på krafterna och gjorde att de kände sig slitna. 

Detta ledde till att det blev svårt att njuta av de bra stunderna eftersom de visste att 

besvären skulle komma tillbaka.  

 

//…// det kommer en uppåtperiod som gör att man får skjuts och sen så dimper man 

ner igen. Så det jag gör nu är att försöka jämna ut det så mycket som möjligt och ta 

hand om mig själv så att jag faller mjukare.  

 

Lutealfasen präglades av fysiska och psykiska symtom som bidrog till ett missnöje över 

livssituationen. Dock var kvinnorna noga med att poängtera att de psykiska symtomen 

utgjorde ett större problem än de fysiska. De mest förekommande psykiska symtomen var 

humörsvängningar, irritabilitet, nedstämdhet och kraftig trötthet. Kvinnorna beskrev även 

stunder av ilska som på grund av bristande impulskontroll kunde övergå i aggressivitet. 

Aggressiviteten följdes ofta av ångest då kvinnorna fick insikt om konsekvenserna av sitt 

handlande. Koncentrationssvårigheter och känslor av att vara disträ skapade svårigheter att 

strukturera upp sin vardag under dessa perioder. Detta försvårades ytterligare av den 

kraftiga tröttheten. Kvinnorna beskrev olika typer av problem med maten. Det kunde 

antingen handla om en kraftig hungerkänsla som ibland ledde till hetsätning eller att 

behöva tvinga i sig maten på grund av aptitlöshet. Kraftig migrän förekom liksom ömma 

bröst, svullen mage och matsmältningsbesvär. 

 

//…// [jag känner mig] väldigt deprimerad. Jag kan inte tänka att det kommer att 

gå över, det kommer bli bra. Utan de känslorna är verkligen väldigt sanna just då. 

Då känner man liksom meningslöshet.  

 

//…// man är trött hela tiden, det spelar ingen roll om man har sovit 18 timmar 

under natten och sen sover middag. Jag skulle kunna sova hur länge som helst.  
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Anpassningar 

Kvinnorna uppgav att deras livssituation under lutealfasen till stor del bestod av strategier 

och anpassningar för att kunna hantera vardagen. De mest nämnda anpassningarna 

handlade om att undvika att planera in sociala sammanhang eller för stort ansvarstagande. 

Istället låg fokus på att försöka dra sig undan för att kunna hantera det viktigaste. 

 

//...// under de här kritiska två veckorna så försöker jag undvika både uppdrag och 

möten, viktiga saker, resor, allting som innebär spänning och stress. //...// Jag 

isolerar mig ganska mycket under den här tiden och försöker klara av det basala.  

 

De symtomfria perioderna beskrevs handla om att kompensera för det som missats under 

lutealfasen. De kvinnor som hade ett flexibelt arbete berättade att de ofta jobbade mer 

intensivt under de bättre perioderna för att sedan kunna hålla ett lugnare tempo. Ibland var 

enda lösningen att jobba deltid.  

 

Självbild 

En gemensam upplevelse hos kvinnorna var att självbilden förändrades i samband med 

lutealfasen då känslor och tankar om att vara ful, dum och värdelös uppstod. Synen på sig 

själv kunde resultera i ett ogrundat antagande om att omgivningen delade dessa 

uppfattningar. 

 

//…// [jag] känner att hela världen är emot mig, ingen får titta på mig, ingen får ta 

på mig och jag klarar inte av mig själv ens, jag vill bara göra illa mig själv.  

 

Samtliga deltagare uttryckte en känsla av att inte känna igen sig själva under lutealfasen. 

Plötslig uppkomst av psykiska symtom som aggression, lättretlighet och nedstämdhet 

bidrog till en känsla av att bli en annan människa. Personlighetsförändringen blev enligt 

vissa deltagare en källa till rädsla då de inte kunde lita på sig själva. Sämre impulskontroll 

tillsammans med tidigare nämnda symtom ledde till att kvinnorna uppträdde på ett sätt som 

de senare ångrade. Lika plötsligt som symtomen uppstod beskrevs de också avta vid 

menstruationens början, vilket förstärkte känslan av en obalans i personligheten.  

 

”Det är ju också det här paradoxala, man är inte sig själv, fast man är det ändå 

halva tiden //…// man vet inte vem som är en själv och vem som inte är en själv för 

att båda … är ju i mig liksom (skratt).  

 

Känslor av skuld och skam beskrevs av kvinnorna i olika sammanhang. Den främsta 

anledningen till dessa känslor var dåligt samvete till följd av beteendet under lutealfasen. 

Det handlade även om att ”komma ut” med sin PMDS inför nya människor, vilket ibland 

upplevdes pinsamt. Funderingar kring hur omgivningen såg på besvären och de drabbade 

kvinnorna togs ofta upp. De upplevda symtomen ledde många gånger till en dysfunktionell 

vardag där man exempelvis var tvungen att sjukskriva sig eller be om hjälp utifrån, vilket 

kunde skapa känslor av skam.  

 

//…// man skäms lite för att man måste vara hemma för att man gråter //…// och då 

[undrar man] vad kommer alla kollegor tycka, kommer de förstå eller kommer jag 

få höra gliringar, kommer de tycka jag är dålig, kommer jag bli av med jobbet? 

 

Omgivningens bristande förståelse 
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Även om personer i omgivningen hade en bristande förståelse var det viktigt för kvinnorna 

att upplevas som trovärdiga och att besvären togs på allvar. Ibland förväntade sig personer 

i omgivningen att kvinnorna skulle kunna hantera sina besvär själva vilket kunde upplevas 

som respektlöst. Brist på förståelse skapade problem i relationerna och bidrog till en känsla 

av ensamhet. 

 

Men min partner, även om han försöker förstå så upplever jag ändå att //…// han 

tycker väl inte att det är helt okej att jag ska bete mig så för att det här händer. Och 

han har nog svårt att tänka att det bara skulle vara rent fysiskt, han tänker att man 

själv skapar det där.  

 

//…// sen så är det ju också väldigt vanligt att folk säger ”ja, men jag har det också 

jättejobbigt tre dagar innan mens och då är jag bara arg hela tiden” och då känner 

man bara att du fattar inte vad du snackar om. //…// Man kan känna sig ganska 

ensam i att vara den enda som har det så jobbigt.  

 

Relationer 

Att relationer påverkades negativt av PMDS var en genomgående uppfattning. Kvinnorna 

beskrev hur relationer med partners och familjemedlemmar hade förstörts eller varit på väg 

att ta slut på grund av skador som orsakats under lutealfasen. Det fanns en erfarenhet av att 

ständigt behöva läka relationen och reparera skadorna som uppstått. Bristen på förståelse 

beskrevs som en av orsakerna till att konflikter uppstod. Det faktum att nära relationer var 

svårhanterliga med högra krav på både kvinnan själv och den andra parten, gjorde att 

kvinnorna ofta begränsade dessa relationer. Om barn fanns med i bilden menade kvinnorna 

att denna relation kunde skadas då barnen hade svårt att förstå orsaken till mammans 

beteenden och känsloyttringar. I arbetslivet kunde kvinnorna kontrollera sina känslor och 

impulser. Dessa känslor hölls inom hemmet, vilket skapade ytterligare påfrestning på de 

nära relationerna.  

 

Det är nästan två veckor eller i alla fall en vecka som man inte fungerar med 

familjen. //…// En vecka innan är man orolig, en vecka efter måste man be om 

ursäkt //…// Det styr ju hela ens liv så som alla handikapp tänker jag, att man 

måste hela tiden ta hänsyn till det. 

 

Min relation har hängt löst många gånger //…// [jag] har gjort slut och slängt ut 

honom och packat ihop saker och han har blivit jätteförvånad och jätteledsen och 

sen så en vecka senare så har jag vaknat upp och undrat vad fan det var som 

hände. Och det tar ju tid att reparera det, det skadar ju förtroenden.  

 

Otillräcklig behandling 

Den vanligaste behandlingsmetoden för kvinnorna var farmakologisk behandling i form av 

antidepressiva läkemedel, där effekten varierade. Ofta talades det om att medicinen hade 

hjälpt till viss del, på en del symtom men inte andra. Kvinnorna beskrev även att det 

kändes som att behandlingen hade en utjämnande effekt på symtomen. Effekten av 

behandlingen med antidepressiva läkemedel beskrevs ibland som allt för dämpande då 

medicinen inte endast minskade ångesten utan även gjorde att kvinnorna kände sig 

känslokalla.  

 

//...// det tar ju inte bort [symtomen], det gör det ju inte utan det finns fortfarande 

ganska mycket kvar, men det kanske skär bort lite av topparna i det.  
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[Antidepressiva] fungerade verkligen inte för mig, jag blev helt avtrubbad och 

känslomässigt avstängd //...// och då tar jag hellre fighten än att må så dåligt, eller 

liksom inte känna några känslor, det är fruktansvärt.  

 

Behandlingen med antidepressiva läkemedel hade god effekt på några av kvinnorna som då 

snabbt kände av resultat. Effekten beskrevs som en känsla av lugn och balans och gjorde 

vardagen mer lätthanterlig. 

 

//...// första gången jag tog tabletten så tog det fem timmar och sen så blev jag lugn. 

Det var som att slå med en ljusknapp, det var skithäftigt (skratt).  

 

Den mest beskrivna biverkningen av läkemedelsbehandlingen bestod av trötthet i 

varierande grad. Då medicineringen oftast sker enbart under lutealfasen kunde ibland 

utsättningssymtom uppstå varför behandlingen i vissa fall avslutades. Vidare beskrivna 

biverkningar var nedsatt sexlust och svårigheter att uppnå orgasm, vilket kunde ha negativ 

påverkan på relationer. 

 

En icke-farmakologisk behandlingsmetod som hade provats var bland annat kognitiv 

beteendeterapi där fokus låg på att hitta strategier för att hantera symtom. Effekten av KBT 

varierade från att inte fungera alls till att ha viss effekt med exempelvis acceptans av 

livssituationen. Andra alternativa behandlingsmetoder i form av akupunktur och örtterapi 

beskrevs ha god inverkan på kvinnornas liv som upplevde sig lugnare. Dock var den 

alternativa behandlingen ibland för dyr för att fortsätta med. 

 

Vårdlidande 

Kunskap och kännedom om PMDS fick kvinnorna antingen genom internet när de själva 

försökte hitta orsaken till varför de mådde dåligt eller genom radio eller TV då PMDS 

uppmärksammades i olika typer av reportage. I ett fall var det en läkare som framförde 

misstanken om PMDS. Kvinnorna beskrev att den inledande kontakten med vården 

präglades av svårigheter att veta var de skulle vända sig. En del valde att ta kontakt med en 

vårdcentral, kvinnoklinik eller specialiserad gynekolog medan andra sökte hjälp på 

ungdomsmottagning eller inom psykiatrin. De flesta kvinnor hade sökt vård på fler än ett 

ställe och träffat olika läkare i hopp om att någon skulle kunna hjälpa dem. Det fanns också 

en upplevelse av att slussas runt inom vården då det rådde en osäkerhet kring vem som 

skulle ansvara för behandlingen.   

 

Flera av kvinnorna beskrev att de mött gynekologer som visserligen hade basal kunskap 

om behandling av PMDS och kunde bekräfta deras misstankar men att kontakten ändå var 

otillfredsställande. Kvinnorna menade till exempel att gynekologerna inte verkade särskilt 

intresserade av deras individuella problematik och inte heller visade någon sympati utan 

endast skrev ut antidepressiva läkemedel. Det upplevdes som att läkarna famlade i mörkret 

och saknade ordentlig kunskap om vad som behövdes.   

 

//…// jag fick en känsla av att hon inte ville prata, eller det var väldigt såhär på fem 

minuter ”jaha, du mår lite dåligt” och sen så skrev hon ut antidepressiva. //…// 

Man var lite besviken när man gått så länge med det här problemet och äntligen 

får träffa någon som ska vara någon slags expert på det här. Och så inte ens få ett 

ordentligt samtal.  
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//…// det är väl ingen som har varit dum men det har ju inte varit så att jag har 

tyckt att någon har varit speciellt bra. //…// Jag kan inte säga att det har varit 

någon som har tagit sig an mig.  

 

Några kvinnor berättade om upplevelser av föraktfullt bemötande och hur deras problem 

inte hade tagits på allvar. Andra kvinnor beskrev hur läkarna blev obekväma när de förde 

PMS/PMDS på tal eller att problemen psykologiserats och skyllts på problem i nära 

relationer.    

 

//…// han såg nästan rädd ut när jag kom in och pratade om PMS. Jag upplevde 

verkligen att han tyckte det var jobbigt. //…// Jag fick nästan förklara för honom 

fastän han var gynekolog.  

 

//…// han ville inte lyssna på att jag kunde ha medicinska bekymmer. Han viftade 

bort det helt och hållet och sa ”nej, det där är inget bekymmer”. Sen sa han att han 

kunde ju lyssna på det där sen, han ville veta hur det var i mitt förhållande först.  

 

Kvinnorna uttryckte en önskan om att kunskapen om PMDS skulle bli större inom vården 

för att denna problematik lättare skulle kunna identifieras och för att de skulle få den vård 

de behövde. Istället tvingades kvinnorna diagnostisera sig själva innan läkarbesöken och 

hade många gånger svårt att veta var de skulle vända sig.  

 

//…// det saknar mycket inom det här med PMDS, dels att sjuksköterskor och läkare 

vet om det och vet att det är på riktigt. Alltså, att det är en riktig diagnos.  

 

Medicinskt fokus 

En majoritet av kvinnorna upplevde en frustration när de sökte hjälp inom hälso- och 

sjukvården. Frustrationen grundade sig i vårdpersonalens oförmåga att se hur PMDS 

påverkade kvinnornas livssituation ur ett helhetsperspektiv och därmed även 

behandlingsalternativen. Fokus låg på att erbjuda läkemedelsbehandling och kvinnornas 

uppfattning var att läkemedel ibland skrevs ut för lätt. 

 

//…// det är återigen det här med medicin liksom. Medicin, medicin, medicin. Och 

visst, det hjälper många men alla blir inte hjälpta av enbart antidepressiva 

läkemedel.  

 

De kvinnor som hade längre erfarenhet av att leva med PMDS hade under tidens gång lärt 

sig att enbart läkemedelsbehandling sällan hjälpte, oftast krävdes en kombination av 

läkemedel och egna strategier eller egenvård. Detta var dock inget som nämndes och än 

mindre något som erbjöds av hälso- och sjukvården. Hos kvinnorna fanns en önskan om att 

få träffa andra i samma situation eller att erbjudas någon form av terapeutisk behandling 

samt i vissa fall hjälp från dietist. Bristen på information och undervisning från sjukvården 

var också påtaglig. 

 

//…// det går inte att ta bara en behandling utan det är kombinationen som hjälper 

//…// det är kosten, det är rytmen, det är medicinen, det är någon slags acceptans 

också, att du har det här. Du har en slags sjukdom som ingen tar på allvar och som 

ingen riktigt har koll på och den påverkar hela ditt liv och den påverkar ditt 
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kärleksliv, varsågod! Det kan man behöva prata om med någon några gånger 

innan man pallar det liksom.  

 

Brist på patientinformation 

Kvinnorna beskrev informationen de fått av hälso- och sjukvården angående PMDS som 

bristfällig och inriktad på medicinering. Det fanns en önskan om att få större kunskap om 

vad det faktiskt innebar att ha och leva med diagnosen och vad kvinnorna själva kunde 

göra för att underlätta symtom. Upplevelser av att det inte fanns tid eller intresse för att 

hjälpa kvinnorna förekom. 

 

Det var mer fokus på medicin och inte ”såhär kan du jobba med det här”. 

Inte ens några tips som ”det finns en bok på biblioteket om det här”. 

Ingenting om att det finns på nätet.  

 

Kvinnorna hade själva varit tvungna att läsa sig till information om PMDS och beskrev att 

de främst använde sig av sociala medier eller vetenskapliga studier från andra länder. Hos 

flera kvinnor fanns en stor kunskap om symtomen och vad de behövde för att kunna 

hantera dessa som vuxit fram under många år. Några hade välutarbetade strategier medan 

andra fortfarande försökte förstå hur de fungerade och menade att fokus hade legat på att 

överleva. 

 

//…// det har tagit mig fram till nu, vad är det, fem år? Fram till nu att lista ut och 

reda ut och nysta upp och kolla vad man egentligen behöver … vad jag behöver. 

Annars är det ju så inriktat på andra, och att man behandlar andra så dåligt.  

 

Brist på delaktighet 

De kvinnor som upplevde att de hade fått vara delaktiga i planeringen av sin vård hade läst 

på innan läkarbesöket och tog själva upp förslag på olika metoder som de ville diskutera. 

Diskussionen handlade främst om olika typer av läkemedel. Att det alls förekom någon 

form av diskussion kring behandlingsalternativ var dock ovanligt och kvinnorna beskrev 

att de fick kämpa mycket själva för att få den vård de ville ha. Vissa uttryckte att de kände 

desperation och var beredda att prova vad som helst som föreslogs men önskade i 

efterhand att läkaren själv hade tagit upp alternativ till farmakologisk behandling.   

 

Sen så ska man väl kanske vara lite på framkant själv då och begära det, men det 

är inte alltid när man sitter där och blir utfrågad att man orkar, eller förstår, eller 

kan tänka, eller kommer ihåg att man ska be om den sortens hjälp. 

 

Att få en uppföljning efter läkarbesök då antidepressiv medicin hade förskrivits saknades 

hos kvinnorna. De berättade att de själva fått ringa och be om uppföljning då ingen 

vårdpersonal hade hört av sig till dem, vilket tolkades som ett ointresse.  

 

Att lindra lidande 

Få kvinnor hade blivit bemötta på ett sätt som upplevdes som alltigenom positivt. Det som 

i dessa fall framhölls som viktigt var att gynekologerna de träffade var kunniga och erfarna 

av att möta kvinnor med PMDS samt att kvinnorna kände att någon lyssnade på dem och 

tog dem på allvar.  

 

Patientinformation 
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Kvinnorna som upplevde mötet med hälso- och sjukvården som positivt beskrev att 

personalen ägnade dem tid för att förklara vad som sker i kroppen vid PMDS och satte det 

i samband med symtomen. Information angående eventuella biverkningar av läkemedel 

uppskattades också då kvinnorna kunde göra sig beredda på dessa. 

 

//...// När han började berätta om vad det är som händer i kroppen och varför jag 

fick alla symtom så kändes det som en uppenbarelse //...// 

 

Diagnosens betydelse 

Samtliga kvinnor berättade att de hade lidit av sina symtom en längre tid, utan att ha funnit 

en förklaring till vad som var fel. En del hade kopplat besvären till menstruationscykeln 

men upplevde att PMS inte var en tillräcklig förklaring. Andra menade att premenstruella 

besvär inte var något man pratade om och att det därför fanns en stor okunskap kring 

ämnet. Att inte veta vad som orsakade besvären ledde många gånger till frustration. Bristen 

på information ledde till att ett antal kvinnor drog slutsatsen att de var galna.   

 

”//…// innan dess så trodde ju jag att jag var tokig, att jag var … att jag var 

psykiskt störd //…// jag började ju fundera på om jag var tokig, om jag liksom var 

bipolär eller något. Jag hade ju ingen aning om vad det här var.” 

 

”//…// innan kanske man tänkte ”varför är jag såhär!”, och det är fel på mig och 

jag är dålig och sådär //…// jag kunde få en sådan här aha-upplevelse när mensen 

kom, aha, det var därför liksom. 

 

När kvinnorna väl fick en förklaring i form av diagnosen PMDS beskrevs känslor av 

lättnad. Rädslan de ibland kände inför sig själva och sina oförutsägbara reaktioner 

minskade. Kvinnorna berättade att det var skönt att veta att det fanns en orsak bakom deras 

känslor och resulterade i att de kunde vara snällare mot sig själva. Kunskapen bidrog till en 

större förståelse och därmed acceptans kring livssituationen.  

 

//…// det var ju väldigt skönt att tänka att det inte bara berodde på, inte så att man 

vill skylla på någonting men att ändå känna att ’okej nu känner jag så här men nu 

är det ju också den här perioden’. 

 

Kvinnorna beskrev att diagnosen och att få kännedom om PMDS också var viktigt för att 

kunna hitta grupper på sociala medier där de kunde tala med kvinnor i samma situation, få 

stöd och känna sig förstådda. Detta var mycket uppskattat av kvinnorna och minskade 

känslan av ensamhet.   

 

Omgivningens stöd och förståelse 

Kvinnorna betonade vikten av att personer i den närmsta omgivningen hade förståelse för 

deras mående, speciellt de kvinnor som levde i ett förhållande. Detta underlättades 

signifikant av att få kännedom om vad PMDS var och insikten om att det är en 

sjukdomsdiagnos då såväl kvinnorna som deras vänner och familj kunde förhålla sig till 

besvären på ett annat sätt.  

 

//…// min partner är jätteförstående och de gånger vi har glömt bort att det är 

PMDS då har han ju undrat //…// men när han kommer på det då tar han inte till 

sig det utan då kan han ha distans till det.  
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Många poängterade att det var avgörande att personer i omgivningen var informerade om 

PMDS och vad det innebar. Kvinnorna hade själva en stor kunskap om sina problem och 

vad de behövde för att fungera, vilket även behövde förmedlas till omgivningen. Det fanns 

en erfarenhet av att kvinnliga vänner generellt hade en bättre förståelse för problemen och 

tyckte synd om de drabbade kvinnorna då de själva kunde ha erfarenhet av vissa PMS-

relaterade besvär. Andra personer som själva hade erfarenhet av psykiska besvär upplevdes 

också ha en större förståelse.  

 

Egenvård 

Några kvinnor berättade att de hade försökt lindra besvären själva innan de tog kontakt 

med hälso- och sjukvården då de ville undvika läkemedelsbehandling. Kvinnorna beskrev 

dock hur endast den medicinska behandlingen var otillräcklig och att andra metoder som 

förkom för att lindra symtomen var träning, sex, olika typer av avslappning och meditation, 

anpassad kost samt minskad alkoholkonsumtion. Det var också vanligt att äta olika typer 

av kosttillskott som D-vitamin och magnesium. Trots att träningen kunde kännas svår att 

komma iväg till upplevdes den liksom avslappning och meditation ha en viss positiv effekt.  

 

//…// nu märker jag ju att tränar jag och slappnar av så blir det ju mindre. Så det 

har ju effekt, även om det inte hjälper så lugnar det ju kroppen på ett helt annat 

sätt.  

 

Kommunikation inom familjen där kvinnorna lät sina familjemedlemmar veta när de 

svårare perioderna var på väg, tillät strategier att äga rum för att klara lutealfasen så bra 

som möjligt. För de kvinnor som levde tillsammans med en partner kunde en strategi bestå 

av att låta partnern ta större ansvar gällande exempelvis barn och hushållssysslor. En 

strategi som beskrevs för att hantera jobbiga situationer var att bryta mönster, i form av 

exempelvis miljöombyte eller att kunna gå undan en stund för att samla sig. Kvinnorna 

menade att det tagit tid att hitta de strategier som passade just dem, vad gällde hanteringen 

av sin PMDS. I vissa fall uppgav kvinnorna att de ännu inte hittat någon fungerande 

strategi. 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion  

Då studien utgår från Katie Erikssons (2005) omvårdnadsteoretiska referensram är det 

denna referens som avses i det följande om ingen annan nämns. 

 

Intervjuerna visade på att PMDS innebar ett sjukdomslidande och hade en negativ inverkan 

på kvinnornas upplevda livssituation. Detta kan jämföras med de studier om livskvalitet 

som presenteras i bakgrunden (Yang et al., 2008; Halbreich et al., 2003; Heinemann et al., 

2012). I dessa studier framkom att relationer, arbetsförmåga och dagliga aktiviteter 

påverkades negativt av besvären samt att sjukfrånvaro på grund av besvären förekom. 

Samtliga deltagare i vår studie menade att PMDS tvingade dem att göra olika anpassningar 

under lutealfasen. Det handlade oftast om att undvika andra människor och att inte ta på sig 

för mycket ansvar samt att om möjligt dra sig undan och endast försöka klara av det basala. 

Eriksson menar att lidandet kommer av att något tas ifrån oss och i detta fall kan det sägas 

vara kvinnornas vardagliga liv som under två veckor i månaden måste förändras från vad 

som annars skulle vara önskvärt. Att uppleva sömnstörningar var ovanligt. Däremot var 

kraftig trötthet under dagtid med påföljande koncentrationssvårigheter något 
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återkommande, vilket stämmer överens med resultatet från Gupta m.fl. (2012) och Baker 

m.fl. (2007).  

 

Under den symtomfria follikelfasen tvingades kvinnorna ställa allt till rätta igen och 

kompensera för de skador som uppstått under lutealfasen. Det kunde vara relationer som 

hade skadats och kvinnorna beskrev hur de plötsligt kunde vakna upp vid menstruationens 

början och känna en stark ångest över hur de hade betett sig. Halbreich m.fl. (2003) visar 

att kvinnor som uppfyller kriterierna för PMDS uppvisar fler symtom på depression och 

ångest än kvinnor utan PMDS även under follikelfasen då de premenstruella besvären ska 

vara frånvarande. En förklaring till detta skulle kunna vara att kvinnorna oroar sig och 

känner stress inför den kommande lutealfasen, behöver reparera skadade relationer eller ta 

igen missat arbete. Eriksson menar att sjukdom och ohälsa påverkar hela en människans 

livssituation oavsett om det handlar om ett hot mot människans existens eller en oförmåga 

att delta i sociala sammanhang. Det blev tydligt att även om besvären var svårast under 

lutealfasen upplevdes de påverka hela livssituationen för kvinnorna då resten av månaden 

fick ägnas åt att lindra skador som hade uppstått under denna period. 

 

De psykiska symtomen, och speciellt symtom som gjorde kvinnorna utåtagerande, 

upplevdes som värst eftersom dessa fick konsekvenser för andra människor. Dock beskrevs 

även nedstämdhet och ångest kunna leda till en negativ självbild som gjorde att kvinnorna 

helst ville undvika andra människor. På grund av att det främst hade uppmärksammats att 

personer i omgivningen mådde dåligt till följd av kvinnornas agerande tog det tid för vissa 

kvinnor att förstå vad de själva behövde för att må bra. Enligt Eriksson är också det faktum 

att lidandet är unikt något som gör att vi alltid är ensamma i vårt lidande. Detta förstärks av 

en oförstående omgivning som får kvinnorna att uppleva skuld och skam. Lidandet uppstår 

i mellanmänskliga relationer men brist på kärlek och att inte ha någon meningsfull relation 

är enligt Eriksson det största lidandet. Även sorgen över att vara på väg att förlora detta 

kan innebära ett stort lidande. Halbreich m.fl. (2003) visar att de relationer som påverkas 

mest av PMDS är familjerelationer. Detta vittnade även de kvinnor vi intervjuade om. 

Känslorna kunde ofta kontrolleras utanför hemmet, till exempel på arbete eller i skolan, 

men gick istället ut över familjemedlemmar, partners eller nära vänner. Från resultatet 

framkom att påverkan på relationer var det som upplevdes mest problematiskt av 

kvinnorna. 

 

Sveinsdóttir, Lundman och Norberg (2002) tar upp hur uppfattningar om premenstruella 

besvär skiljer sig mellan kvinnor själva och män i deras omgivning samt samhället i stort. 

Det upplevdes av de intervjuade kvinnorna i Sveinsdóttir m.fl. (2002) att män såg på 

premenstruella besvär som något negativt och att de inte heller togs på allvar. 

Premenstruella besvär användes för att förminska kvinnor och det antyddes att kvinnor 

använde det som en ursäkt när de hade betett sig illa. Dessa uppfattningar kan leda till den 

svårighet att acceptera sina besvär som kvinnorna i våra intervjuer berättade om. Bland 

kvinnorna i våra intervjuer förekom också liknande vittnesmål om att män hade svårare att 

förstå och ta besvären på allvar. I Sveinsdóttir m.fl. (2002) framkommer att flera av 

kvinnorna inte hade kunskap om vad premenstruella besvär var förrän efter tonåren. När de 

hade fått information hade det främst handlat om fysiska symtom, medan det inte talades 

om humörsvängningar. Detta kan förklara varför de kvinnor vi intervjuade uttryckte att det 

tog dem lång tid att förstå vad det var som var fel. Uppenbarligen behövs mer kunskap och 

undervisning om hur premenstruella besvär kan yttra sig och att det finns behandling som 

kan underlätta besvären. Såväl män som kvinnor upplevdes behöva utökad information i 

Sveinsdóttir m.fl. (2002) då män ofta viftade bort problemen och såg det som en 
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otillräcklig anledning för kvinnornas beteende. Detta är även återkommande i våra 

intervjuer. 

 

Diagnosen PMDS hade enligt kvinnorna en betydande del i att lindra lidandet de upplevde 

i förhållande till PMDS. Den bekräftade dels det lidande de upplevde och underlättade 

förståelsen för vad de behövde för att må bra men underlättade även omgivningens 

förståelse för besvären och beteendet. Eriksson menar att människans värdighet bekräftas 

med hjälp av kärlek och det faktum att PMDS har en så stor del i interpersonella relationer 

kan försvåra förmågan att ge och ta emot kärlek vilket i sin tur kan leda till ett förvärrat 

lidande och en utebliven bekräftelse i form av kärlek.  

 

Målet för hälso- och sjukvården är enligt HSL (SFS, 1982:763, 2 §) en god hälsa för hela 

befolkningen och en vård som respekterar människans värdighet. Upplevelser av 

vårdlidande och kränkt värdighet var dock vanliga hos kvinnorna. Dessa handlade främst 

om ett bristfälligt bemötande där fokus låg på läkemedelsbehandling och en bristande 

förmåga hos vårdgivaren att ha ett synsätt som inkluderade hela människan. Enligt 

Halbreich m.fl. är det vanligt att kvinnor med PMDS undviker att söka vård för att de inte 

tror att de kommer att bli hjälpta av vården. Kvinnorna vi intervjuade uttryckte att de hade 

försökt råda bot på besvären själva innan de tog kontakt med hälso- och sjukvården. Det 

fanns också en ovisshet kring vem de skulle kontakta. Till exempel undveks vårdcentral då 

kunskapsnivån om PMDS misstänktes vara låg. Detta tyder på att många lider av PMDS 

utan att få någon som helst hjälp av hälso- och sjukvården vilket stöds av Halbreich m.fl. 

(2003) som menar att endast 10 procent av de kvinnor som lever med PMDS får en 

diagnos och behandling för problemen.  

 

Okunskap kan också vara en orsak till vårdlidande, speciellt om detta innebär att 

vårdgivaren blir osäker i sin roll och därmed förmedlar nonchalans, även om denna är 

omedveten (Fossum, 2013). Eriksson framhåller att lidandet ofta orsakas omedvetet genom 

att en människans värdighet kränks och att denne därmed inte bekräftas som människa. De 

intervjuade kvinnorna upplevde ibland en brist på sympati och empati, vilket också kan 

förmodas bero på okunskap. Fördömande attityder kunde förekomma då patientens 

uppfattning inte stämde överens med vårdaren om vilket behandlingsalternativ som var 

lämpligt, till exempel då kvinnan nekade hormonella preparat som läkaren menade skulle 

ha bra effekt eller då kvinnan återigen endast blev erbjuden behandling med antidepressiva 

läkemedel trots att hon själv ville ha en annan typ av behandling. Av rädsla för att 

”bestraffas” genom utebliven vård då kvinnornas uppfattning stod i konflikt med vårdarens 

kunde alternativ som inte kändes bra ändå provas. Eriksson menar att patienten också 

bekräftas i sin värdighet genom att ges individuellt anpassad vård. Att beröva patienten sin 

fria vilja benämner Eriksson maktutövning. Detta kan också handla om att inte ta patienten 

på allvar och på så sätt skapa en känsla av maktlöshet, till exempel genom att avfärda att 

PMDS skulle vara ett medicinskt problem och istället fokusera på problem i relationer, 

som en av de intervjuade kvinnorna beskrev. Även upplevelser av att vara en misslyckad 

patient uppstod då behandlingen inte fick önskad effekt, trots att den enligt vårdpersonalen 

”borde” ha det. Hopplösheten och ensamheten som kommer av att ingen behandling har 

tillfredsställande effekt kan enligt Eriksson bidra till ett förvärrat sjukdomslidande.   

 

Žukov m.fl. (2010) menar att lättare premenstruella besvär kan behandlas av gynekologer 

medan svårare former som PMDS bör behandlas inom psykiatrin då de psykiska symtomen 

upplevs mest besvärande. Trots detta var det få av de kvinnor vi intervjuade som hade 

blivit hänvisade till psykiatrin. Istället förväntades det att den farmakologiska 
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behandlingen med SSRI skulle vara tillräcklig. Ingen större utredning hade skett för någon 

av kvinnorna och diagnosen baserades på en muntlig anamnes utan kartläggning av 

symtom i förhållande till menstruationscykeln, vilket dels kan tolkas som att kvinnorna 

blev trodda men också som att det fanns en okunskap om diagnostiseringen av PMDS. 

Enligt Yonkers m.fl. (2008) bör kvinnor som misstänks ha premenstruella besvär utredas 

noggrant för att säkerställa att symtomen inte är uttryck för andra psykiatriska eller 

medicinska tillstånd. Žukov m.fl. (2010) menar att kvinnor med symtom som tyder på 

PMDS bör undersökas med ett bredare perspektiv som inkluderar såväl gynekologi och 

psykiatri som endokrinologi.  

 

Att inte göras delaktig i sin egen vård och inte bli lyssnad på är något Eriksson ser som en 

kränkning. Osäkerhet och ensamhet är något som ger upphov till lidande och som kan 

undvikas om patienten görs delaktig i sin egen vård. En vård som inte tar in patienten i 

planeringen av sin egen vård går också stick i stäv med det som skrivits om 

personcentrerad omvårdnad (Ekman et al., 2014). Detta leder till en utebliven bekräftelse 

av den hjälpsökande människan och hennes egna önskemål och kunskap. En förutsättning 

för att vårdpersonal ska låta patienten vara delaktig i sin vård och ta vara på patientens 

resurser är att patienten ses som en oumbärlig del i vården, vilket enligt Entwistle och Watt 

(2013) inte är möjligt utan en personcentrering. Enligt Eriksson måste varje människans 

lidande betraktas förutsättningslöst, vilket innebär att även om okunskap förekommer bör 

detta inte förhindra ett värdigt bemötande. Det värdiga bemötandet innebär att patienten 

betraktas som trovärdig och blir tagen på allvar.  

 

Brist på information om till exempel administrering av läkemedel samt eventuella 

biverkningar ledde till att kvinnorna själva antingen fick prova sig fram (ibland på 

uppmaning av vårdaren) eller försöka hitta information från andra källor och då främst 

internet. En del kvinnor uttryckte att de själva fick förklara för läkaren vad PMDS var och 

dessutom vilken behandling de ville ha. Enligt Eriksson är det en anledning till vårdlidande 

att själv behöva söka information om det egna sjukdomstillståndet då vården inte kan 

erbjuda detta. Information om patofysiologin bakom PMDS eller tillgängliga metoder för 

att lindra symtomen var ovanlig trots att detta kan förbättra strategier för att hantera 

besvären och till viss del reducera ilska och ångest (Taghizadeh et al., 2012). Entwistle och 

Watt (2013) menar att både sjukdom och vården för denna kan underminera en persons 

autonomi. Även okunskap hos patienten kan vara en bidragade orsak till detta. Genom 

information samt diskussion och resonerade kring behandlingsalternativ kan vårdpersonal 

säkertställa att patientens autonomi respekteras (Entwistle & Watt, 2013). Även 

information till närstående är viktig för att öka det sociala stödet och minska de 

interpersonella konflikter som uppkommer till följd av stress, ilska och aggressivitet 

(Stearns, 2001). De kvinnor som hade en förstående partner eller familj upplevde detta som 

mycket betydelsefullt, speciellt under lutealfasen då kvinnorna beskrev att de kunde vilja 

dra sig undan eller inte klarade av att ta ett alltför stort ansvar i hemmet eller på arbetet. 

Information till närstående liksom information om egenvård är något vi anser bör 

tillhandahållas av hälso- och sjukvården då kvinnorna hade fått prova sig fram för att hitta 

olika metoder. Flera studier finns som visar en gynnsam effekt av olika typer av 

kosttillskott, avslappningsövningar och träning samt en anpassning av kosten (Hamaideh et 

al., 2014; Yonkers et al., 2008; Žukov et al., 2010; Halbreich, 2003; Stearns, 2001). Hos de 

intervjuade kvinnorna fanns också en stor kunskap som bör tas tillvara på genom till 

exempel bildandet av patientföreningar. Denna information borde sammanställas för att 

vägleda kvinnor med PMDS. Eriksson menar att när patienten får leta information själv 

och upplever vårdpersonal som oengagerad kan detta leda till ett ytterligare lidande. Här 
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skulle sjuksköterskan kunna fylla en viktig funktion. Enligt Socialstyrelsens 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan ha förmåga 

att ”undervisa och stödja patienter och närstående, individuellt eller i grupp, i syfte att 

främja hälsa och att förhindra ohälsa” (s. 12). Sjuksköterskan ska även kunna ”motivera till 

förändrade livsstilsfaktorer identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till 

egenvård” (Socialstyrelsen, 2005, s. 12).  

 

Det faktum att kvinnors sjukdomar enligt Smirthwaite et al., (2014) har varit 

nedprioriterade inom den medicinska forskningen kan vara en bidragande faktor till att 

kunskap om patofysiologi och etiologi bakom PMDS är så pass låg. Kvinnorna 

efterfrågade en behandling som angrep själva problemet snarare än en symtombaserad 

behandling. Denna brist på effektiv behandling kan ses som ett oengagemang vilket leder 

till ett sjukdoms- och vårdlidande (Eriksson; Fossum, 2013). Om Janlerts (2000) definition 

av folksjukdom tillämpas blir det tydligt att PMDS uppfyller de krav som ställs. Ett flertal 

studier (Yang et al., 2008; Halbreich et al., 2003; Heinemann et al., 2012) har tidigare visat 

på att besvären får allvarliga konsekvenser för den enskilda kvinnan, men också i ett större 

perspektiv då det påverkar såväl relationer som arbetsliv samtidigt som prevalensen är två 

till tio procent bland kvinnor i fertil ålder (Nevatte et al., 2013). Detta motiverar ytterligare 

varför mer kunskap krävs i ämnet. Vi anser att det är underligt att PMDS inte har 

uppmärksammats mer eftersom detta förmodligen skulle förbättra kvinnornas livssituation 

och få positiva samhällsekonomiska konsekvenser.  

 

Foss och Sundby (2003) visade att kvinnliga patienter sågs som mer krävande på grund av 

att de i högre grad ville vara delaktiga i sin egen vård än män. Detta tyder på att 

övergången från det sjukdomsbaserade synsättet inom hälso- och sjukvården till ett mer 

personcentrerat förhållningssätt ännu inte har skett. Eriksson menar att det äldre 

sjukdomscentrerade förhållningssättet orsakar ett vårdlidande för den patient som inte har 

klart definierade symtom och inte har en sjukdom som går att diagnostisera och behandla. 

Kvinnorna i vår studie menade att de ofta kände att de inte orkade be om en viss typ av 

vård samt uttryckte att vårdpersonal hade provocerats och avfärdat dem då de bad om vissa 

typer av undersökningar. Kvinnor upplevdes i Foss och Sundby (2003) ta upp oväsentlig 

information om hur besvären de sökte för påverkade resten av livet, vilket vi menar kan ses 

som en del av patientberättelsen. Foss och Sundby (2003) visar därmed på den brist på 

personcentrering och respekt för patientberättelsen som kvinnorna i vår studie också har 

upplevt och som leder till en ojämlik vård. Beskrivning av hur kvinnliga patienter ofta har 

större kunskap än män om sin kropp, sina besvär och hur de kan lindras återfinns också i 

Foss och Sundby (2003). Då sjukvården utgår ifrån en mansnorm (Smirtwaite et al., 2014) 

är det möjligt att vårdpersonalen inte tänker på att kvinnor besitter dessa resurser.  

 

Sjuksköterskor bör enligt Eriksson uppmärksamma hela livssituationen hos den lidande 

människan ”Vårdandets primära uppgift är att hjälpa människan att leva trots lidande och 

sjukdom och att med alla medel lindra lidandet” (Eriksson, s. 102). Ärliga uttryck för 

medlidande kan enligt Eriksson lindra det svåraste lidande. Att en människans lidande 

erkänns och bekräftas är det första steget i att lindra lidandet. Även Entwistle och Watt 

(2013) ser medlidandet som centralt för att lindra lidandet. Medlidandet visas genom att 

bekräfta både det psykiska och det fysiska lidandet samt genom att ta patientens egna 

upplevelser måste på allvar. Vårdpersonalen bör enligt Entwistle och Watt (2013) sträva 

efter en uppfattning av patienten som människa som inkluderar känslomässiga behov och 

hur besvären påverkar det dagliga livet. Det sjukdomslidande som inte har lindrats helt 

genom läkemedelsbehandling kräver att den lidande människan både accepterar att det 
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finns, förstår vad det beror på och lär sig att hantera det genom olika typer av strategier. 

Lidandet innebär enligt Eriksson alltid en kamp och den metod en person väljer för att 

hantera denna kamp beror på livssituationen i övrigt. Här kan till exempel en flexibel 

arbetsplats eller relationer där det finns förståelse för besvären vara en tillgång. Tvärtom 

kan en jobbig livssituation göra att problemen förvärras. Diagnosens betydelse eller att få 

kännedom om vad PMDS var, var centralt för att lindra kvinnornas lidande. Eriksson 

menar dock att upplevelser av skam och skuld kan vara en del av lidandet och kvinnorna 

hade ibland känt skam inför sin diagnos. Dessutom förekom känslor av skuld och skam 

efter aggressiva utbrott eller när det blev omöjligt att arbeta på grund av de handikappande 

symtomen. Om människan inte kan ändra de omständigheter under vilka hon lever måste 

enligt Eriksson istället inställningen till dessa förändras.  

 

Lidande i förhållande till behandling ingår enligt Eriksson i sjukdomslidandet. Kvinnorna 

vi intervjuade uttryckte att även om den farmakologiska behandlingen upplevdes ha en 

positiv effekt var den inte tillräcklig för att uppnå ett uthärdligt lidande. Det krävdes 

dessutom olika typer av livsstilsanpassningar. Denna behandling kunde också ha en effekt 

som mer direkt var en orsak till lidande, till exempel då kvinnorna upplevde sig 

känslomässigt avstängda och hellre avstod från behandlingen. Besvärliga biverkningar som 

illamående och sexuell dysfunktion kunde också göra att läkemedelsbehandling undveks. 

För de kvinnor som upplevde god effekt av antidepressiva läkemedel var tacksamheten 

stor. Enligt Yonkers m.fl. (2008) har behandling med antidepressiva läkemedel visat sig ha 

god effekt för 60-90 procent av de studerade kvinnorna. De kvinnor i vår studie som hade 

behandlats med akupunktur för att lindra besvären upplevde att detta hade god effekt, 

vilket stämmer överens med Jang m.fl. (2014). Anledningen till att denna behandling 

upphörde var enligt kvinnorna en kostnadsfråga, varför vi ifrågasätter att akupunktur, som 

visat sig effektiv vid PMDS, inte subventioneras på samma sätt som läkemedel. Träning 

upplevdes också lindra besvären varför även detta bör skrivas ut på recept liksom 

kosttillskott som kalcium vars effekt bekräftas av bland annat Yonkers m.fl (2009). 

 

Kognitiv beteendeterapi hade efterfrågats av flera kvinnor men var inget som erbjöds 

spontant av vården. KBT upplevdes i vissa fall ha effekt vilket stämmer överens med 

Taghizadeh m.fl. (2012). Det kvinnorna upplevde sig ha fått hjälp med var en acceptans av 

diagnosen som ansågs viktig då det möjliggjorde en omstrukturering av tillvaron och 

information till omgivningen som därmed fick större förståelse för problemen. Tips och 

råd kring hur tillvaron kunde organiseras och olika typer av känslor hanteras efterfrågades 

också. Enligt Taghizadeh m.fl. (2012) har KBT visat sig ha en mer långverkande effekt än 

läkemedelsbehandling som kan användas tillfälligt för att lindra ångest. Enligt Eriksson 

måste den lidande människan lära sig att leva med sitt lidande om detta inte kan elimineras, 

vilket de PMDS-relaterade besvären inte kunde. Detta motiverar enligt oss en ökad 

användning av KBT som behandlingsmetod för PMDS. 

 

Dahlberg (2002) beskriver utifrån Erikssons teori om lidande hur vårdlidande yttrar sig och 

konstaterar att det huvudsakligen uppstår ur vårdrelationen och det förhållande mellan 

patient och vårdpersonal som egentligen ska vara ett första steg i att främja hälsa; patienten 

både förnekas vård och går miste om det positiva som bör komma av vårdrelationen. 

Dahlberg (2002) menar att grunden i vårdrelationen är patientberättelsen som vårdaren 

måste bli delaktig i. I Foss Och Sundby (2003) exemplifieras hur det finns ett motstånd 

mot just detta, vilket vi som författare till denna studie menar har en negativ inverkan på 

bemötandet av kvinnor med PMDS då de upplever att vårdpersonalen inte intresserar sig 

för deras livssituation som helhet. Det faktum att patientens berättelse finns men inte blir 
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hörd bidrar till vårdlidandet (Dahlberg, 2002; Eriksson). Eriksson framhåller att viktiga 

komponenter för att lindra patientens lidande är att låta patienten dela med sig av sina 

erfarenheter, dela hopplösheten som uttrycks men även förmedla hopp, vara ärlig och utgå 

ifrån patientens egna önskemål. Detta går i linje med den personcentrerade omvårdnad som 

ska genomsyra vården. Patientberättelsen står i fokus och utifrån den inleds ett partnerskap 

mellan patient, närstående och vårdare. Partnerskapet används för att göra patienten 

delaktig i utformningen av sin egen vård (Ekman et al., 2011). Eftersom patienten själv är 

expert på sin egen sjukdom är det enligt Eriksson viktigt att föra en dialog med patienten 

och ta vara på patientens egna tankar och önskningar. Detta säkerställer att värdigheten 

upprätthålls och att patienten känner sig respekterad. Såväl Žukov m.fl. (2010) som 

Yonkers m.fl. (2008) framhåller att individualiserad behandling av PMDS som är anpassad 

efter symtom och kvinnans egna preferenser krävs.  

 

Eriksson skriver att vårdaren förmodligen oftast är omedveten om att denne orsakar ett 

vårdlidande hos patienten på grund av brist på reflektion och kunskap om mänskligt 

lidande samt ett alltför sjukdomscentrerat synsätt. Därför är det enligt Fossum (2013) av 

största vikt att vårdaren reflekterar över sitt eget beteende, människosyn och sina känslor. 

Tydligt blir att vårdpersonal måste reflektera över sitt sätt att bemöta patienter som har 

större kunskap än de själva, inte provoceras av detta och istället visa ett intresse för den 

kunskap kvinnorna själva har. Både Eriksson och Fossum (2013) ser patienten som en stor 

källa till kunskap. Smirthwaite m.fl. (2014) beskriver hur kvinnor oftare än män drabbas av 

kvalitetsbrister i vården och rapporterar brist på respekt och kränkningar mer än dubbelt så 

ofta som manliga patienter. Bristen på respekt och kränkningen som följer på detta innebär 

ett onödigt vårdlidande. Såväl Morén Hybinette (2009) som Ekman m.fl. (2014) menar att 

det är viktigt att ha en helhetssyn som inkluderar hela patientens liv och inte förminska 

patienten till sin sjukdom. Vården måste utgå ifrån patientens egna upplevelser om hur 

symtomen påverkar livssituationen och därefter ta vara på patientens resurser. Delaktighet 

är en nödvändig del i en god vård där patienten tillåts bidra med sin egen kunskap och 

patientberättelsen står i fokus (Ekman et al., 2011). De gånger ett positivt bemötande 

beskrevs av de intervjuade kvinnorna handlade det till stor del om att inte bli ifrågasatt och 

att vårdpersonalen hade kännedom och kunskap om PMDS.  

 

Metoddiskussion 

Enligt Trost (2010) bör studiens syfte, eventuella frågeställningar samt teoretisk 

utgångspunkt ligga till grund för val av metod. Då syftet handlar om att beskriva mänskliga 

erfarenheter, valdes en kvalitativ design som enligt Kvale & Brinkmann (2014) med fördel 

kan användas då upplevda erfarenheter av ett fenomen studeras. Författarna till 

föreliggande studie anser att metoden har resulterat i ett besvarat syfte. Syftet kunde dock 

ha begränsats för att få ett mer detaljerat resultat. Ett stort intervjumaterial kan försvåra 

förmågan att se förenande eller åtskiljande detaljer (Trost, 2010). Vid val av metod har vi 

tagit hänsyn till det faktum att det råder brist på kvalitativa studier kring ämnesvalet (bilaga 

A). De kvalitativa studier som faktiskt fanns förmodas inte ha räckt till för att besvara 

studiens syfte. Ett kvantitativt metodval antas heller inte ha svarat till syftet på ett lika 

nyanserat sätt som vid kvalitativ forskningsmetod.  

Ett bekvämlighetsurval användes för att komma i kontakt med potentiella deltagare. Denna 

typ av metod kan enligt Trost (2010) kritiseras då samlingen deltagare i vissa aspekter kan 

vara säregna. I enlighet med Trost (2010) eftersträvade vi att urvalet skulle vara vara 

heterogent inom den givna homogeniteten eftersom kvalitativa studier inte strävar efter att 

vara statistiskt representativa. Istället är det av intresse att finna variationer (Trost, 2010). 
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Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval då vi publicerade ett informationsbrev på PMS-

förbundets Facebookgrupp och vi uppmanade potentiella deltagare att vid intresse kontakta 

oss via mail. Det förekom att kvinnor skrev i det inom gruppen officiella kommentarsfältet, 

vilket kunde ha riskerat konfidentialiteten. Trost (2010) menar att konfidentialiteten aldrig 

får hävas, även om deltagarna själva skulle önska det. Inga av kvinnorna som skrev i 

kommentarsfältet valdes som deltagare till studien. 

 

Ett antal urvalskriterier valdes inför rekryteringen av deltagarna, varav första kriteriet var 

att deltagarna skulle vara diagnostiserade med PMDS av svensk hälso- och sjukvård. Vi 

ansåg att detta kriterium var ett av de viktigaste då det var en förutsättning för att kunna 

besvara syftet. Initialt valdes inklusionskriteriet att deltagarna skulle vara bosatta i 

Stockholmsområdet då vi önskade att intervjutillfällena skulle bestå av fysiska möten. 

Detta kriterium valdes sedan bort eftersom det begränsade möjligheten för potentiella 

deltagare att delta i studien. Processen att komma i kontakt med deltagare var redan 

problematisk med tanke på att endast ett fåtal av de kvinnor som har PMDS söker vård och 

att en ännu mindre andel får diagnosen fastställd (Halbreich et al., 2003). Efter avslutad 

datainsamling har vi funderat över huruvida var i menstruationscykeln deltagarna var vid 

intervjutillfället kunde ha varit ett inklusions- eller exklusionskriterium. Detta relaterat till 

lutealfasens påverkan på sinnesstämning vilket i sin tur kan ha påverkat hur 

intervjufrågorna besvarades. Det finns även en etisk aspekt gällande intervjuande under 

lutealfasen. Enligt framkommet resultat var kvinnorna under denna fas extra stresskänsliga 

och undvek om möjligt sociala sammanhang. I informationsbrevet fanns formulerat rätten 

om att när som helst avbryta sin medverkan (Helgesson, 2006; Trost, 2010), vilket även 

upprepades inledningsvis under varje intervju.  

 

Deltagarna hade en medelålder på 33 år där den yngsta var 21 år och den äldsta 39 år. I 

framkommet resultat framgår det att ju längre erfarenhet kvinnorna hade av att leva med 

PMDS, desto större kunskap hade de. Kunskapen handlade bland annat om egna strategier 

samt egenvård. Vi förmodar att resultatet hade sett annorlunda ut gällande livssituation om 

samtliga deltagare hade varit i åldrarna 30-40 år. 

 

Efter genomförd pilotintervju gjordes en revidering av intervjuguiden (bilaga C) som 

bestod av ändrad ordningsföljd av frågorna samt tillägg av en fråga. Vi anser att detta inte 

påverkade resultatet eftersom frågan inte ledde till ökad förståelse under resterande 

intervjuer. Pilotintervjun valdes alltså att inkluderas i resultatet. Trost (2010) menar att om 

pilotintervjun inte är mycket dåligt utförd, bör den inkluderas. Detta med tanke på att man 

har insamlat material som är användbart. Det fanns även en etisk aspekt som togs hänsyn 

till då pilotintervjun inkluderades, då en intervjuperson annars besvärats i onödan (Trost, 

2010). 

 

Intervjuarna bestod av studiens två författare. Under intervjuerna ledde en person intervjun 

samtidigt som den andra lyssnade och eventuellt ställde kompletterande frågor. Trost 

(2010) menar att om dessa två är samspelta kan det bidra till en större förståelse än vid 

intervjuer med enbart en intervjuare. Dock varnar trost (2010) för att intervjutillfällen med 

två intervjuare kan skapa känslor av underläge för deltagren, något som måste undvikas. Vi 

försökte utesluta denna risk genom att den av oss som deltagaren hade haft mest kontakt 

med innan intervjun också utförde intervjun. Den som inte intervjuade höll sig något i 

bakgrunden och lät interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson äga rum. Vi anser 

att detta har gynnat den dynamiska dimensionen av intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 

2014). De kompletterande frågorna som ställdes av personen som lyssnade anses även ha 
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bidragit till att gynna den tematiska dimensionen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

När inklusionskriteriet att deltagarna skulle bo i Stockholmsområdet togs bort 

kompletterades intervjutillfällena som initialt tänktes bestå av fysiska möten med 

telefonintervjuer. Denna typ av intervju ansågs vara ett nästintill likvärdigt alternativ till 

möten då deltagarnas berättelser låg i fokus, i enlighet med manifest innehållsanalys, och 

inte djupare tolkning av exempelvis kroppsspråk som kanske hade varit fallet vid 

användning av latent innehållsanalys (Danielson, 2012).  

 

Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 25 och 50 minuter med en medellängd på 

32 minuter. Att tidsåtgången varierade antas ha att göra med det faktum att intervjuerna 

utfördes av två olika personer. Trost (2010) menar att användandet av följdfrågor beror på 

hur intervjuaren förstår och tolkar situationen. Generellt sett var telefonintervjuerna kortare 

än intervjuerna som bestod av ett möte. Enligt Trost (2010) är telefonintervjuer vanligtvis 

inte lämpade för mer djupgående frågor och svar. Detta kan ha lett till att inhämtat material 

inte varit lika nyanserat som vid mötesintervjuer vilket kan ha påverkat studiens resultat. I 

vår mening var det endast längden och inte kvalitén av innehållet som varierade mellan de 

olika insamlingssätten. 

 

Intervjuplatserna bestämdes i samråd med intervjupersonerna då det var viktigt att de 

kände sig trygga (Trost, 2010). Vi gav förslag på platser där intervjuerna kunde utföras 

eftersom det ansvaret inte bör läggas på intervjupersonerna (Trost, 2010). En mötesintervju 

genomfördes i ett avskilt rum på bibliotek. En annan mötesintervju genomfördes i ett 

avskilt rum på deltagarens arbetsplats vilket kan ifrågasättas då arbetsliv ingick i intervjuns 

frågeområden. Telefonintervjuerna skedde oftast i hemmet vilket enligt Trost (2010) kan 

upplevas tryggt av deltagarna, dock kunde det även bidra med störningsmoment. Vi 

uppfattade ett fåtal störningsmoment som ledde till korta stunder av svårförståeligt 

inspelningsmaterial, detta anses dock inte ha påverkat transkriberingen.  

 

Samtliga intervjuer spelades in efter inhämtat samtycke med hjälp av diktafon och med 

hjälp av ett inspelningsprogram via dator. Detta gav intervjuarna tillfälle att fokuserat 

lyssna på det som berättades vilket stärkte den dynamiska dimensionen. En förutsättning 

för att den inspelade intervjun sedan ska kunna skrivas ut är att den faktiskt spelas in 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vi ville försäkra oss om att inget intervjumaterial gick om 

intet på grund av tekniska eller mänskliga missöden, varför vi spelade in intervjuerna med 

både diktafon och dator. 

 

Transkriberingen skedde initialt tillsammans då vi ville säkerställa att tillvägagångssättet 

för analysen var detsamma vid samtliga intervjuer för att sedan kunna jämföras (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Med hänsyn till tidsplanen valde vi efter första transkribering att dela 

upp resterande. Detta kan ha lett till att vi vid analysen hade olika insikt angående de 

mellan oss tilldelade intervjuerna. Vi tror dock att våra olika kunskaper kompletterade 

varandra i och med att analysen utfördes tillsammans. Trost (2010) menar att all forskning 

är tolkande men eftersom vi ansåg att inhämtat material var så pass uttömmande och 

personligt att djupare tolkning inte var nödvändig valdes endast ett sammanställande i form 

av manifest innehållsanalys. 

 

Att sätta kvalitativa forskningsresultat i samband med validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet och trovärdighet kan vara svårt. Detta på grund av att de härstammar från 

och är mer tillämpbara i kvantitativ forskning (Trost, 2010). Föreliggande studie anses ha 
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rimlig validitet med tanke på att den undersökte vad den var avsedd att undersöka (Trost, 

2010), vilket resulterade i ett enligt oss besvarat syfte. När det talas om reliabilitet är 

standardisering i alla avseenden eftersträvansvärt. Vad gäller kvalitativa 

forskningsintervjuer är standardiseringen ofta låg vilket leder till ett nyanserat resultat 

(Trost, 2010). Fokus på reliabilitet i en kvalitativ forskningsintervju kan hämma 

variationsrikedom i resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har strävat efter reliabilitet i 

den grad att det inte begränsar resultatets kreativitet vilket förmodas ha skett med en mer 

strikt intervjuguide. Begreppet reliabilitet går att dela upp i fyra komponenter; kongruens, 

precision, objektivitet och konstans (Trost, 2010). Vissa av dessa komponenter var lättare 

att tillämpa än andra. Däribland kongruens som vi tagit hänsyn till genom utformandet av 

en intervjuguide för att uppnå en likhet mellan frågorna som ställdes då de avsågs mäta 

samma sak (Trost, 2010). Att intervjuerna transkriberades ordagrant samma dag som 

genomförd intervju gynnade precisionen (Kvale & Brinkmann, 2014). Objektiviteten kan 

ha riskerats eftersom transkriberingen inte utfördes av samma person, dock utfördes 

transkriberingarna likadant (Trost, 2010). Konstans är en komponent av reliabilitet som 

inte är relevant i kvalitativa forskningsintervjuer. Detta på grund av att sammanhangen kan 

ses som processer snarare än statiska förhållanden, vilket gör att resultaten förväntas 

variera vid skilda tidpunkter (Trost, 2010). Humanismens uppfattning av generaliserbarhet 

bygger på att varje situation är unik (Kvale & Brinkmann, 2014). Med tanke på detta och 

att studiens resultat inte är konstant, kan inte heller resultaten generaliseras. Att sätta 

trovärdighet i samband med kvalitativa forskningsintervjuer kan vara problematiskt med 

tanke på varje enskild intervjus kontextualitet. Studiens trovärdighet stärks av att 

intervjuerna transkriberades ordagrant. Vidare diskuteras etiska aspekter av datainsamling 

vilket även tjänar trovärdigheten (Trost, 2010).  

 

Slutsats   

I resultatet framkom att PMDS innebar ett sjukdomslidande som ledde till att kvinnorna 

tvingades anpassa sin livssituation. Det kvinnorna upplevde som mest påfrestande var hur 

relationer och den egna självbilden påverkades. Inte bara lutealfasen var problematisk – 

även resterande tid präglades av skam relaterat till föregående lutealfas och oro inför nästa.  

Vårdlidandet kvinnorna upplevde hade sin grund i otillräcklig kunskap hos vårdpersonal 

gällande PMDS. Ett bristfälligt bemötande och avsaknad av personcentrering bidrog också 

till vårdlidandet. Vårdpersonalen tog inte hänsyn till kvinnornas livssituation som helhet 

utan vården bestod till största del av symtomlindrande farmakologisk behandling.  

Att få diagnosen bekräftad bidrog till ett lindrat lidande då kvinnorna själva och personer i 

omgivningen fick en större förståelse för symtomen och dess uppkomst. Detta hjälpte 

kvinnorna att finna strategier för att själva lindra sitt lidande. Kvinnorna efterfrågade mer 

information från hälso- och sjukvården om vad PMDS innebar och vilka 

behandlingsalternativ som fanns. När kvinnorna fick bidra med den egna kunskapen i form 

av patientberättelser bidrog detta till en känsla av delaktighet vilket upplevdes värdefullt.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Vi anser att det bristfälliga bemötande kvinnorna upplevde visar på ett behov av större 

kunskap om PMDS inom hälso- och sjukvården samt att implementeringen av 

personcentrerad vård måste bli bättre, vilket även understryks av McCormack m.fl. (2011). 

Vår studie bidrar till en ökad förståelse för det sjukdomslidande kvinnor med PMDS 

upplever liksom förståelse för hur vårdlidande uppkommer och hur detta kan undvikas.  
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Fortsatta studier 

Med tanke på föreliggande studie och den litteratursökning som genomfördes (bilaga A) är 

det uppenbart att det behövs mer forskning om hur det lidande kan lindras hos kvinnor med 

PMDS. Det vore av intresse att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att bemöta 

kvinnor med PMDS. Vidare vore det intressant att se fenomenet ur de närståendes 

perspektiv då även de drabbas av problematiken som följer med diagnosen.  

 

Tack till 

Vi vill rikta ett stort tack till PMS-förbundet och de kvinnor vi har intervjuat som har delat 

med sig av sina upplevelser och gjort denna studie möjlig. Vi vill även tacka vår 

handledare Louise Eulau samt vår handledningsgrupp som har bidragit med värdefulla råd 

och stöd under hela processen.   
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STUDIE OM UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED PMDS 

 

 

Vi heter Linn Olsson och Julia Öhult och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5. Det är nu tid för oss att genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör upplevelsen av att leva med diagnosen 

premenstruell dysfori/premenstruellt dysforiskt syndrom. Vi är därför intresserade av att få 

genomföra intervjuer med 6-8 personer som har denna diagnos.  

 

Det råder en brist på studier om PMDS utifrån ett omvårdnadsperspektiv – det vill säga 

utifrån sjuksköterskans perspektiv. Ett fåtal studier i andra länder har undersökt livskvalitet 

genom enkätundersökningar, men de flesta studier handlar om de medicinska aspekterna 

som orsak och behandling. 

 

Syftet med vår studie är att beskriva kvinnors upplevda livssituation vid diagnosen PMDS. 

Genom arbetet vill vi öka insikt och förståelse för hur det är att leva med PMDS och 

hoppas att detta ska kunna leda till ett bättre bemötande inom vården.  

 

Metoden vi har valt är en kvalitativ deskriptiv design. Det innebär att vi kommer att samla 

information genom individuella intervjuer bestående av öppna frågor. Därefter 

sammanställs och analyseras materialet och presenteras därefter i vår uppsats.  

 

Deltagandet är helt frivilligt, vilket innebär att du när som helst kan avbryta din 

medverkan. Vi vill gärna spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem ordagrant, 

men om du föredrar att vi istället för anteckningar går detta naturligtvis också bra. 

Materialet som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt och data kommer att 

avidentifieras så att inga känsliga uppgifter kan härledas till intervjupersonerna. 

Intervjuerna beräknas ta högst en timme och kommer att utföras under vecka sju (9-13 

februari). Intervjuerna sker i Stockholmsområdet och deltagaren bestämmer plats.  

 

Med vänlig hälsning  

 

Sophiahemmet Högskola  

 

Linn Olsson                                                                   Julia Öhult 

07XX-XXXXXX   07XX-XXXXXX    

linn.olsson@stud.shh.se                                                julia.ohult@stud.shh.se 

 

Handledare, Louise Eulau. Telefonnummer: 08-4062857 

louise.eulau@sophiahemmethogskola.se 
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III 
 

BILAGA C 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Introduktion samt information om studien och deltagandet 

 

Ålder? 

 

Kan du berätta om de symtom du upplever som är relaterade till PMDS?  

- Fysiska besvär? 

- Psykiska besvär? 

- Sömn? 

- Har du några egna metoder för att hantera dina symtom? 

Hur ser du på ditt hälsotillstånd? 

Hur påverkar PMDS din vardag?  

- Arbete/skola? 

- Relationer? 

- Välbefinnande? 

- Upplever du att du måste göra några anpassningar i ditt liv på grund av din PMDS?  

- Hur upplever du att omgivningen (familj och vänner) ser på dina besvär? 

Hur fick du kännedom om PMDS? 

- När bestämde du dig för att ta kontakt med vården?  

- Visste du vart du skulle vända dig? Vart vände du dig?  

Hur länge har du haft din diagnos? 

Kan du berätta om hur det gick till när du fick diagnosen PMDS?  

- Hur kändes det att få diagnosen?  

- Förändrade det hur du såg på dina besvär? 

- Förändrade det hur andra såg på dina besvär? 

Hur upplever du att du har blivit bemött när du sökt hjälp inom vården? 

- Har du saknat något i din kontakt med vården? 

- Vad har varit positivt? 

- Hur har du upplevt kunskapsnivån hos vårdpersonalen?  

Vilka behandlingar har du provat? 

- Vilken effekt har de haft? 

- Har de förändrat din livssituation på något sätt? 

- Känner du att du har fått vara delaktig i planeringen av din vård? 

- Har du fått någon typ av information om PMDS från hälso- och sjukvården? 

- Har informationen varit till hjälp?  

Hur ser du på framtiden? 

 

Sammanfattning 

 

Är det något du vill tillägga?  


