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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar omkring tio procent av kvinnor i 
fertilålder. I nuläget kan det ta flera år innan kvinnorna får rätt vård och behandling då 
kunskapen om sjukdomen är låg och få hänvisas rätt från början. Detta medför att kvinnorna 
blir begränsade i sin vardag. För att sjuksköterskor ska kunna bemöta dessa kvinnor rätt krävs 
det en ökad kunskap om sjukdomen.  
Syfte: Syftet var att undersöka hur kvinnor med endometrios upplevde bemötande och stöd 
från sjukvården.  
Metod: En intervjustudie med kvalitativ ansats har använts. Studien är baserad på sex 
intervjuer. Intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Tre huvudkategorier och fem underkategorier framkom genom innehållsanalysen. 
Dessa huvudkategorier var oprofessionellt bemötande, oprofessionell vård och professionellt 
bemötande. Studiens resultat visade att kvinnor med endometrios upplevde att det fanns en 
stor okunskap i vården kring sjukdomen. Även ett bristande intresse och omhändertagande 
fanns och endast ett fåtal kvinnor upplevde ett professionellt bemötande. 
Slutsats: Det finns ett stort behov av förbättring i endometriosvård. Kvinnorna med 
sjukdomen får gå under lång tid utan professionell vård. Det krävs mer kunskap och intresse 
för sjukdomen för att sjuksköterskor ska kunna bemöta, stödja och vårda dessa kvinnor som 
de förtjänar.
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INLEDNING 
Ett ökat intresse för endometrios har vuxit fram då vi båda har närstående som lider av denna 
sjukdom. Vi har upplevt att sjukvårdspersonal brister i sin kunskap gällande endometrios. 
Under praktiktillfällen, samtal med närstående och egna möten i vården har detta 
uppmärksammats av oss båda. Endometrios drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. 
Sjukdomen leder till kraftiga menstruationssmärtor, djupa samlagssmärtor och tilltagande 
buksmärtor som begränsar kvinnorna i deras vardag. Kvinnor med endometrios söker sig ofta 
till vårdcentral eller akutmottagning då smärtorna blir för svåra att hantera. Varje individ som 
söker sig till sjukvården önskar ett gott bemötande och stöd från sjukvårdspersonal. För att 
sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal ska kunna ge dem det stöd och den hjälp de 
behöver behövs en ökad kunskap och en större förståelse för vad kvinnor med endometrios 
genomgår. Ökad kunskap om deras upplevelser kan leda till ett bra bemötande, en bättre 
förståelse och ett minskat lidande för kvinnor med endometrios. 

BAKGRUND 
Omkring 10 procent av kvinnor i fertil ålder drabbas av endometrios. Cirka fyrtio procent av 
infertila kvinnor har diagnosen. Kunskapen om sjukdomen är idag låg och ett fåtal patienter 
hänvisas rätt från början. I nuläget kan det ta flera år att få en diagnos och behandling. 
Sjukdomen kan leda till svårigheter att klara av det vardagliga livet bland annat i relationer, 
arbete, skola och i fritidsaktiviteter (Socialstyrelsen, 2015). Altman och Wolcyzk (2010) 
rapporterar att kvinnor med endometrios lider av både fysiska och psykiska symtom som 
påverkar deras vardag. De kan exempelvis inte delta i skola, arbete eller sociala aktiviteter på 
grund av sina symtom. Ett av de vanligaste symtomen vid endometrios är smärta vid 
menstruation. Många kvinnor med endometrios planerar sina liv kring sin menstruationscykel 
då de undviker sociala aktiviteter. En del kvinnor måste även stanna hemma från arbete och 
skola. 
Patofysiologi och symtom 

Enligt Borgfeldt, Åberg, Anderberg och Andersson (2010) är livmoderslemhinna vid 
endometrios lokaliserad utanför sin normala plats i livmoderhålan. Trots att slemhinnan 
befinner sig utanför livmodern blöder kvinnan i dessa öar av slemhinna vid menstruation på 
grund av hormonstimulering. Endometrios kan sitta på flertal ställen men är vanligen 
lokaliserad till äggstockarna och bukhinnan. Den kan även befinna sig i urinblåsan, naveln 
och tarmen. Endometrios leder till huvudsymtom som smärta under menstruation, djup smärta 
vid samlag, tilltagande buksmärtor men även besvär från tarmar, urinvägar och trötthet 
(Socialstyrelsen, 2015).  Enligt Ferrero, Alessandro; Bacca och Leone-Roberti-Maggiore 
(2015) har cirka en procent svår endometrios i form av djupt inåtväxande endometrios. Mao 
och Anastasi (2010) beskriver hur endometrios delas upp i fyra olika stadier utifrån en 
gradskala. Beroende på endometrioshärdarnas utbredning, storlek, djup och lokalisering 
graderas endometriosen som minimal, mild, måttlig eller svår. 

Det gemensamma för kvinnor med endometrios är att de sökt vård på grund av svår och 
kraftig smärta under ett flertal år. Denny (2009) menar i sin studie att många får höra att det är 
normal menstruationsvärk och att de ska acceptera samt lära sig att leva med detta kvinnliga 
problem. Efter flera år av kraftiga buksmärtor har kvinnorna börjat uppleva smärtorna som 
normala och något de får leva med.  

I studien av Kaatz, Solari-Twadell, Cameron och Schultz (2010) beskrivs vikten av att man 
som sjukvårdpersonal inte ska komma med råd som till exempel: ” Det är normalt för en 
kvinna att känna smärta”. Det kan leda till ilska, frustation och sorg över att ha drabbats av 
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endometrios. Seear (2009a) talar i sin studie om att kvinnor med diagnosen kan uppleva 
ångest, skuld samt oro, vilket leder till en minskad livskvalité. Det är viktigt att även denna 
ohälsa behandlas och uppmärksammas. 

Diagnostisering 

Diagnosen ställs utifrån anamnes och eventuella fynd vid en gynekologisk undersökning. 
Andra undersökningar som görs är ultraljudsundersökning, titthålsoperation och 
magnetröntgen för att fastställa diagnosen. Vid endometrios kan man exempelvis vid en 
ultraljudsundersökning se ovarialendometriom. Det innebär att det finns endometrioscystor på 
äggstockarna vilket kan säkerställa diagnosen (Socialstyrelsen, 2015). Seear (2009b) 
beskriver i sin studie hur kvinnor söker sig upprepade gånger till sjukvården i hopp om att få 
hjälp. Kvinnorna upplever att det saknas framförallt kunskap men även förståelse i 
vårdkontakterna. Seear (2009a) beskriver att fördröjningen av diagnosen bland annat kan bero 
på att läkare normaliserar kvinnors mensvärk. 
Denny (2009) menar att det tar lång tid att ställa diagnos på grund av bristande kunskaper 
kring området men också på grund av bristande intresse för sjukdomen endometrios.  
Seear (2009c) beskriver i sin studie att kvinnorna upplevde ilska, maktlöshet och depression. 
Dessa känslor grundade sig delvis i att det tar så lång tid att få en diagnos. De hade inget 
förtroende för sjukvården, många kände sig svikna. 

Behandlingsformer 

Några exempel på behandlingsformer är hormonbehandling som exempelvis p-piller och 
gonadotropinfrisläppande hormon, smärtbehandling, avslappningsövningar och transkutan 
elektrisk nervstimulering. 	  Även andra behandlingsformer som kirurgi, fysisk aktivitet, 
förändringar i kosten och kognitiv beteendeterapi kan prövas (Socialstyrelse, 2015). Enligt 
Borgfelt et.al (2010) är kombination av hormonell behandling och operation även vanligt 
förekommande. Effekten av behandlingarna är individuella och anpassas därför beroende på 
svårighetsgraden på symtomen. 

En del kvinnor blir nästan helt symtomfria, medan andra inte upplever någon skillnad alls. 
Ungefär femtio procent av de kvinnor som opereras får tillbaka symtomen inom fem år efter 
operationen (Socialstyrelsen, 2015). Borgfeldt et.al (2010) menar att kvinnor med 
endometrios vanligen har svårare för att bli gravida. En graviditet kan ha god effekt på 
endometrios och kan få en avancerad sådan att läka ut fullständigt. Lundmark (2016) menar 
på att smärtan oftast blir värre de första månaderna under graviditeten för att sedan vara 
nästintill smärtfri fram till barnet föds. För de flesta återkommer smärtorna en tid efter att 
barnet är fött och mensen börjat igen.  

Seear (2009a) beskriver i sin studie att ett flertal kvinnor uttryckte att de upplevde att det var 
påfrestande att prata om sina problem med någon som inte var specialist inom området 
endometrios. De hade önskat att de hade fått träffa en gynekolog redan från början. 

För att sjuksköterskor ska kunna bemöta patienter med endometrios bättre och för att 
patienten ska få rätt vård och stöd från början så är det viktigt att kvinnors upplevelser kring 
endometrios uppmärksammas (Dahlberg och Segesten, 2010).  
Mao och Anastasi (2010) skriver i sin studie att sjukvårdpersonal bör vara extra uppmärksam 
om en kvinna som uppvisar symtom på endometrios söker vård. Det är viktigt att det gör en 
ordentlig utredning och att dessa kvinnor följs upp av sjukvårdspersonal. 
 
Det krävs mer forskning om hur sjukdomen uppstår och hur man behandlar symtomen på 
bästa sätt. Endometrios är en sjukdom som drabbar enbart kvinnor. Det är viktigt att tänka på 
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att alla kvinnor är unika enskilda personer. Vården ska anpassas efter individen, inte vilken 
sjukdom individen har. 
TEORETISK REFERENSRAM 
Studien har ett vårdvetenskapligt synsätt som beskriver endometrios-patienters relation med 
vården. Vetenskapen utgår ifrån bemötande, stöd och relation med sjukvården där patientens  

upplevelser ligger i fokus (Dahlberg och Segesten, 2010). Intervjustudien fokuserar på de 
vårdvetenskapliga begreppen vårdrelation, sjukdomslidande/vårdlidande, livsvärld och 
vårdande möte. 

Vårdrelation 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är en vårdande relation den relation som infinner sig 
mellan patienten och vårdaren. För att relationen ska kännetecknas som vårdande ska 
vårdaren ha ett professionellt engagemang och förhållningssätt där patientens hälsa och 
välbefinnande är i fokus.  

Dahlberg och Segesten (2010) menar på att det är viktigt att sjukvårdspersonal arbetar utifrån 
en öppenhet och en följsamhet där de arbetar tillsammans med patienten. Sjukvårdspersonal 
behöver framförallt lyssna in i vilket skede av hälsoprocessen patienten befinner sig i. Det är 
viktigt att betona och bevara det friska hos patienten (ibid). På så vis kan sjukvårdspersonal ge 
stöd genom att främja hälsa och motverka lidande för kvinnor med endometrios. 

Den vårdande relationen kan vara kort eller lång och då sträcka sig över flera år.  För kvinnor 
med endometrios blir mötena med vårdare vanligtvis korta och många. Detta på grund av att 
de sällan får rätt vård från början. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) grundar sig den 
vårdande relationen i ett vårdande möte. Vårdaren ska ge patienten stöd i dennes 
hälsoprocesser, lindra lindande och skapa en god vårdrelation. 

Sjukdomslidande/vårdlidande 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att det skapas ett vårdlidande då patienten inte känner 
sig sedd eller hörd. Att vara i behov av vård innebär att patienten befinner sig i en 
beroendeställning till vården. Då patienten inte är delaktig i sin vård skapas det en oförståelse 
hos patienten vilket innebär ett vårdlidande då denne inte förstår meningen med det vårdande 
som ske. 

Ett exempel på denna form av vårdlidande kan vara när en kvinna med symtomen för 
endometrios berättar om sitt sjukdomstillstånd, men upplever att hon inte blir trodd eller tagen 
på allvar av sjukvårdspersonal. Det kan upplevas som en enorm maktlöshet och det är viktigt 
att sjukvårdspersonal ger patienten bekräftelse genom att exempelvis visa ett engagemang. 
För att undvika vårdlidande är det enligt Dahlberg och Segesten (2010) viktigt att man som 
sjukvårdspersonal arbetar utifrån ett öppet och följsamt förhållningssätt, för att på så vis 
främja patientens hälsoprocesser och ge det stöd som patienten är i behov av. 

Livsvärld 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är livsvärlden det sätt vi ser och förstår oss själva, andra 
och världen på. För att kvinnor med endometrios ska kunna uppleva hälsa är det viktigt att 
sjukvårdspersonal tar del av deras livsvärldar. De kan då bemöta och ge det stöd som 
kvinnorna behöver och på så vis minska lidandet. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 
människans livsvärld som unik och bunden till varje individ. De förändringar som ständigt 
pågår i livet förändrar individen och dennes livsvärld. Sjukvårdspersonalen bör därför inte 
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generalisera dessa kvinnors symtom utan ha en större förståelse för att varje enskild kvinnas 
unika upplevelse av hur det är att leva med endometrios. 

Vårdande möte 

Ett vårdande möte handlar enligt Dahlberg och Segesten (2010) om att skapa relationer. Det 
är viktigt att sjukvårdspersonal bemöter patienten med respekt vilket leder till att patienten 
behåller sin självkänsla som i sin tur kan leda till att patienten känner trygghet. Dahlberg och 
Segesten (2010) talar om vikten av att möta patienten ansikte mot ansikte. Genom att möta 
patientens blick ger sjukvårdspersonal bekräftelse på att de både ser och hör vad patienten 
berättar.  

Kvinnor med endometrios blir vanligtvis missförstådda gällande deras problematik. För att 
undvika missförstånd bör vårdaren enligt Dahlberg och Segesten (2010) sätta sin förförståelse 
åt sidan och ha patienten i fokus. Det är vårdarens ansvar att se till att mötet är vårdande för 
patienten. För att mötet ska vara stödjande för patientens hälsa är det viktigt att vårdaren 
engagerar sig i patientens livsvärld och får patienten att känna sig delaktig i vården (ibid).  

PROBLEMFORMULERING  
Genomförandet av denna studie är viktig då medicinskforskning idag visar att kunskapen om 
endometrios är bristfällig. Flertal kvinnor lider i det tysta i tron att det är vanlig 
menstruationsvärk. Ett fåtal kvinnor hänvisas rätt från början. Kvinnorna söker vård vid 
upprepade tillfällen då de har huvudsymtom som kraftiga menstruationssmärtor, smärta vid 
samlag och tilltagande buksmärtor. Trots detta kan det ta flera år utan att de får det stöd och 
den specialisthjälp de behöver. En del kvinnor känner sig misstrodda, att de inte blir tagna på 
allvar och att sjukvården generaliserar deras besvär. Sjukdomen måste uppmärksammas för 
att minska lidandet hos dessa kvinnor. Genom ökad kunskap kring hur kvinnor med 
endometrios upplever bemötande och stöd från sjukvården kan sjuksköterskor som möter 
dessa kvinnor i den allmänna vården få en bättre förståelse för deras livsvärldar. De får då 
bättre möjlighet till att bemöta och stötta kvinnorna rätt samt hänvisa dessa till specialister i 
ett tidigare skede.  

SYFTE 

Syftet var att undersöka hur kvinnor med endometrios upplevde bemötande och stöd från 
sjukvården. 

METOD 

Studien grundades på intervjuer från kvinnor med endometrios.  Metoden som valdes var 
kvalitativ med ett vårdvetenskapligt perspektiv eftersom syftet var att undersöka och skaffa 
sig kunskap om varje enskild kvinnas erfarenheter och upplevelser (Dahlborg och Lyckhage, 
2006). 
Datainsamling 

Intervjuerna var semistrukturerade. Det innebar att författarna inledningsvis ställde öppna 
frågor som efterhand blev mer avsmalnande (Polit och Beck, 2012). På så vis kunde även 
författarna lättare samla in och sammanställa följdfrågor till informanterna. Trost (2005) 
menar att det är bra att ta hjälp av en intervjuguide. Författarna skapade därför en 
intervjuguide med enhetliga frågor som utgick från studiens syfte (bilaga 1) vid intervjuerna 
för att lättare kunna samla in och sammanställa informanternas upplevelser. Den inledande 
huvudfrågan var: Kan du berätta hur du upplever att dina möten med vården har varit? 
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Urvalsförfarande 

Inklusionskriterierna till studiens urval var kvinnor med endometrios. Exklusionskriterierna 
var kvinnor under arton år, kvinnor som vid studiens genomförande var under behandling och 
de kvinnor som uppnått klimakteriet. Med exklusionskriteriet under behandling menar 
författarna att de kvinnorna har en pågående och kontinuerlig kontakt med sjukvården. 
Författarna valde att exkludera dessa kvinnor vid studiens genomförande på grund av att 
dessa kvinnor kan vara i en beroendeställning till vården.  

För att få tag på informanter till studien kontaktades Endometriosföreningen (2016). 
Ordförande i denna förening vidarebefordrade förfrågan om deltagande till 
Endometriosföreningen i Kronoberg där ca 200 medlemmar skulle kontaktas. Olyckligtvis 
skedde ett missförstånd och förfrågan vidarebefordrades aldrig. Då författarna inte fått den 
förväntade responsen valde de att göra ett snöbollsurval med minst fem informanter (Polit och 
Beck, 2008). Författarna kom i kontakt med den första informanten genom gemensam social 
aktivitet. Denna informant gav förslag på ytterligare fyra informanter. Två av dessa fyra 
rekryterades, medan två lämnade återbud. Då författarna ansåg att det behövdes fler 
informanter till studien gjordes därefter ett bekvämlighetsurval (Polit och Beck, 2008). 
Författarna gjorde ett inlägg om studien på Facebook och fick därigenom tolv intresserade 
informanter. Utav dessa informanter valdes fyra ut till intervju. Sammanlagt hade författarna 
sex intervjuer till studien. De som uteslöts kunde inte träffas förrän längre fram eller så fick 
de sorteras bort på grund av studiens exklusionskriterier. Samtliga informanter mottog ett 
informationsbrev och samtyckesblankett innan intervjun genomfördes (bilaga 2). 

Informanterna som deltog i studien var mellan 25 och 40 år gamla. Intervjuerna bokades in 
via telefon och informanterna bestämde plats och tid. I första hand kontaktades personer som 
hade möjlighet att träffas för intervjuer. Två av informanter hade av olika anledningar inte 
möjligheten att träffas för en intervju men de ville ändå delta i studien. Den ena intervjun 
genomfördes via ett telefonsamtal och den andra via ett videosamtal.  Samtliga intervjuer 
spelades in och kunde genomföras utan avbrott. Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter. 
Den första intervjun som genomfördes betraktar författarna som studiens pilotintervju 
(Jonsson, Heuchemer och Josephsson, 2012). Den inkluderades i studien efter jämförelser 
med övriga intervjuer eftersom innehållet var likvärdigt och innehållsrikt. 

Analys 
Författarna utgick från ett induktivt analyssätt eftersom avsikten var att ta reda på 
informanternas upplevelser av bemötandet och stödet från vården. Informanterna tilldelades 
en bokstav för att avidentifieras. Författarna har valt att benämna informanterna i föreliggande 
studie med bokstäverna A-F.  
Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant för att säkerställa att all information kom med. 
Det nedskrivna materialet från intervjuerna lästes först igenom enskilt och därefter 
gemensamt. Efter att intervjuerna transkriberats färgmarkerades meningsbärande enheter från 
materialet och en innehållsanalys skapades (Granheim och Lundman, 2004). Detta utförde 
författarna först enskilt och därefter tillsammans. De meningsbärande enheterna 
kondenserades utav författarna i syfte att korta ned enheterna men ändå ha kvar hela 
innehållet. Därefter analyserades enheterna gemensamt för att se till så att materialet 
överensstämde med syftet. Utifrån dessa meningsbärande enheter kunde författarna skapa 
tjugo koder. Koderna klipptes ut och lades på ett stort bord för att författarna skulle få en god 
överblick. Utav dessa koder kunde tre huvudkategorier och sex underkategorier skapas till 
studiens resultat. Efter att materialet i innehållsanalysen sammanställts skapades det en 
exempeltabell på denna. 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalysen 

Meningsbärand
e enheter 

Kondenserade 
meningsenhete
r 

Koder Underkategorier Kategorier 

//…den här 
jäkla läkaren 
bränner mina 
äggstockar…// 

Läkaren 
bränner båda 
äggstockarna. 

Ej informerad 
patient 

Kommunikationsbris
t hos 
sjukvårdspersonal 

Oprofessionell
t bemötande 

//…de slängde 
ut mig från 
akuten och sa 
att vi tar inte 
emot sådana 
som dig här, du 
får gå till 
vårdcentralen. 
Då började jag 
gråta…// 

Utslängd och 
hänvisad till 
annan 
vårdenhet. 

Dåligt 
omhändertagand
e 

 Oprofessionell 
vård 

//…bestämde 
tid för 
återbesök. Det 
kändes 
jättepositivt att 
de inte ville 
släppa mig 
innan det hade 
fungerat…// 

Jättepositivt att 
de ville ordna 
återbesök och 
inte släppa mig  

 

Bra 
omhändertagand
e 

En vårdande relation Professionellt 
bemötande 

 

Etiska överväganden 

Resultatet i studien är uppbyggd på informanternas upplevelser. Enligt 
Helsingforsdeklarationen (2013) ska all forskning visa respekt för människors värdighet. I 
denna ingår fyra krav som ska uppfyllas: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Författarna visade respekt och presenterade 
samtalens budskap rättvist, de gjorde inga förändringar samt hanterade allt material med 
sekretess. Innan samtliga intervjuer informerades informanterna om att de när som helst 
kunde avbryta intervjun och studien om så önskades. De informerades även om att intervjun 
skulle spelas in och materialet avidentifieras och att allt insamlat material ska förstöras efter 
att uppsatsen blivit godkänd. I brevet som delades ut till informanterna beskrevs studiens 
syfte, samt att informationen endast skulle användas till forskningsändamålet (bilaga 2).  
Samtyckesblankett delades ut till informanterna vid intervjutillfällena. En etisk 
egengranskning genomfördes (bilaga 3) enligt Etikkommittén sydost riktlinjer (2015). 
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RESULTAT  
Utifrån innehållsanalysen av intervjuerna kom författarna fram till tre huvudkategorier samt 
fem underkategorier.  

Tabell 2. Kategorier. 

Underkategorier Huvudkategorier 

Okunskap bland sjukvårdspersonal, att inte 
bli tagen på allvar, kommunikationsbrist hos 
sjukvårdspersonal. 

Oprofessionellt bemötande 

- Oprofessionell vård 

Förståelse och en vårdande relation Professionellt bemötande 

 

Resultatet visade att informanterna överlag hade negativa upplevelser kring sin 
endometriosvård. De upplevde att det fanns en okunskap och ett dåligt bemötande i vården 
kring endometrios, vilket har bidragit till att informanterna fått en dålig vård.  

Oprofessionellt bemötande 

Utifrån föreliggande studies intervjuer kunde författarna utläsa att det finns ett oprofessionellt 
bemötande från sjukvårdpersonal. Samtliga av informanterna med endometrios menade att de 
någon gång eller flertal gånger blivit bemötta oprofessionellt av en eller av flera vårdgivare. 

Okunskap bland sjukvårdspersonal  

Resultatet visade att samtliga informanter upplevde en okunskap bland sjukvårdspersonal. 
Flertalet av dem upplevde att de har fått utbilda både sig själva samt sjukvårdspersonal på 
grund av denna brist på kunskap.  

”Och under hela den här resan har jag tvingats till att ta reda på all information själv och 
nästan lite halvt utbilda sjukvårdspersonalen.” Informant D 

Okunskapen som visade sig hos sjukvårdspersonal skapade ett stort lidande hos 
informanterna. Trots att de har sökt vård massvis med gånger för huvudsymtomen för 
endometrios så dröjde det flera år innan de fick någon ordentlig utredning. De hade istället 
blivit hemskickade med smärtmedicinering och p-piller. En informant uttryckte att om hon 
mött sjukvårdspersonal som haft kunskap om endometrios och om hon fått en ordentlig 
undersökning från början så hade hon besparats flera års lidande. Den dåliga kunskapen 
kunde enligt informanterna bero på ett bristande intresse för sjukdomen. På så sätt blev det en 
ond cirkel av bristande intresse och bristande kunskap. 

På grund av denna bristande kunskap upplevde informanterna ett minskat förtroende för 
vården och sjukvårdspersonalen. De upplevde att de vid upprepade gånger fått dålig 
rådgivning och blev vid flera tillfällen hänvisade till andra vårdenheter som även de brast i sitt 
bemötande, stöd och vårdande. Informanterna upplevde dessutom att även specialister inom 
området gynekologi brister i sin kunskap kring endometrios. Kunskapsbristen blev särskilt 
tydlig för två av informanterna som hade råkat ut för felmedicinering för sin endometrios. De 
hade bland annat fått mediciner som gjorde symtomen värre och hade då uppmärksammat och 
kontrollerat felet själva på internet eller med en annan vårdgivare. En informant hade 
dessutom haft en god kontakt med en specialistläkare inom området gynekologi som sedan 
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hade hänvisat henne till en annan läkare på vårdcentralen nu när hon väntar barn eftersom han 
inte visste tillräckligt om endometrios på gravida kvinnor. 

Kunskapsbristen i vården resulterade i myter och fördomar om informanterna med 
endometrios. Samtliga informanter hade någon gång fått höra att den smärta de upplevde bara 
var vanlig mensvärk. Även förutfattade meningar om att dessa smärtor var något som de fick 
stå ut med eftersom de var kvinnor. Det gjorde att informanterna försökte stå ut med sina 
problem till en början då de betvivlade att de hade det värre än andra kvinnor. Två av 
informanterna fick höra att besvären skulle förbättras efter att de hade fått barn. De 
informanter som fått höra att sjukdomen blir bättre efter att de har fått barn upplevde istället 
att symtomen blev värre i efterhand.  

”Men det var ju först efter jag fick barnen och så här som jag började få ännu mer 
bekymmer.” Informant B 

De upplevde då att de inte kunde ha det så här längre och några av informanterna menade på 
att någon gärna fick plocka bort allting så att de äntligen kunde må bra. På grund av vårdens 
okunskap och fördomar beskriver en av informanterna att hon avvaktade med att söka vård.  

Att inte bli tagen på allvar. 

Det framkom att informanterna upplevde att sjukvårdspersonal inte var lyhörda och inte tog 
dem på allvar. De upplevde att de inte blev lyssnade på eller bekräftade när de berättade om 
sina svåra besvär. Deras symtom förringades och det gjorde att de inte fick den hjälp som de 
behövde trots att de sökt hjälp på flertal olika ställen. Det vanligaste informanterna fick som 
förslag för att förbättra sina problem var att fortsätta smärtlindra och att fortsätta med sin p-
pillerbehandling. Det var inte för dessa råd som informanterna sökt sig till sjukvården utan de 
behövde mer hjälp än så. Detta bidrog till att kvinnorna fått söka vård i flertal år utan större 
framgång. 

Informanterna berättade att de möttes av dålig respons vid de upprepade tillfällen som de har 
kontaktat vården för att få hjälp med sina besvär. De upplevde en dålig attityd då de inte blev 
tagna på allvar och istället bemöttes på ett negativt sätt när de har pratade med 
sjukvårdspersonal om sina besvär och sin sjukdom. Ett stort problem enligt informanterna var 
att de blev skickade fram och tillbaka mellan olika vårdenheter där alla bemötta dem lika 
oseriöst.  

Vissa av informanterna började ifrågasätta sina egna upplevelser av lidandet och besvär 
eftersom sjukvårdspersonal avfärdade dem genom att säga att det var så det är att vara kvinna. 
En av informanterna uttryckte att som kvinna genomgå dagar, månader och år med kronisk 
smärta inte är rimligt. Det var jobbigt att behöva återberätta samma saker om och om igen. 
Särskilt när ingen lyssnade på det man sa eller när ingen trodde på det. 

”Det är ju ingen som har tagit mig på allvar. // Det ska ju verkligen inte vara så!” 
Informant C 

Kommunikationsbrist hos sjukvårdspersonal 

Det framkom att sjukvårdspersonal fattade beslut över huvudet på informanterna och det blev 
också tydligt att det fanns stora brister i kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och 
samtliga informanter i studien. En av informanterna fick i efterhand redan på ett beslut som en 
läkare tagit som var förödande för henne. Hon berättade att läkaren under operationen 
beslutade sig för att bränna hennes båda äggstockar. Informanten hade vid flertal tillfällen 
uttryckt att hon väldigt gärna ville ha fler barn. Den möjligheten hade hon inte längre på 
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naturlig väg efter detta ingrepp. Informanten berättade att det kom som en total chock 
eftersom att hon inte fått tid till att förbereda sig på tanken.  

”Men hur som helst så bestämmer sig ju den här jäkla läkaren att hon bränner mina 
äggstockar. // hon berättar ingenting för mig om tidigare, att det skulle kunna gå så här.” 
Informant C  

Informanterna har träffat sjukvårdspersonal som de upplever brustit i sin informering kring 
sjukdomen. Samtliga informanter upplevde att de fått dålig information eller ingen 
information alls om endometrios från sjukvårdspersonal. De har gjort att de sökt sig 
upprepade gånger till vården för att få veta mer.  

De informanter som inte upplever att de fått någon bra respons på sina frågor om sjukdomen 
hade istället fått införskaffa informationen själva genom sociala medier, föreningar och 
webbsidor på grund av sjukvårdspersonalens kommunikationsbrist. Några av informanterna 
hade även begärt ut sina journaler för att reda ut frågetecken kring sjukdomen. En del av 
informanterna hade genomgått utredningar där sjukvårdpersonalen hade genomfört åtgärder 
och tagit en massa prover, men som de aldrig har fått någon förklaring på. En av 
informanterna genomgick en blindtarmsoperation och blev därefter uppringd några veckor 
senare med ett oklart besked om att hon hade endometrios.  

Informanten upplevde det som mycket konstigt att barnmorskan valde att delge denna 
information per telefon. Hon upplevde inte heller att hon fick någon vidare information om 
vad endometrios kunde innebära för henne eller vad som skulle hända framöver. Det har hon 
fått ta reda på själv.  

En informant berättade att när hon fick diagnosen endometrios så upplevde hon både en 
glädje och sorg. De var en lättnad att äntligen få ett namn på vad det var men hon skickades 
hem utan någon vidare information om vad endometrios innebar samt vad det fanns för olika 
typer av behandling.  

Oprofessionell vård 

När det kommer till given vård menar informanterna att den har varit oprofessionell genom att 
den varit bristfällig. Flertalet av informanterna hade sökt sig till vården på grund av svår 
mensvärk. Även de andra huvudsymtomen som djup samlagssmärta och tilltagande 
buksmärtor var anledningar till att informanterna sökte vård. Alla hade istället endast fått 
rådet att ta smärtstillande och att de skulle gå hem och vila. Informanterna upplevde inte att 
de fått något stöd från någon sjukvårdspersonal. Den enda hjälp de fick var istället från 
personer utanför sjukvården som i föreningar och av anhöriga. Informanterna upplevde 
vården som generellt oprofessionell genom att det saknades en förståelse och intresse för 
deras problematik, att det ledde till en bristfällig och till och med utebliven vård. En av 
informanterna sa att när hon berättade om sina svåra smärtor fick hon ingen vård och blev 
avfärdad med att det bara handlade om vanliga menssmärtor. Det upprepades så många 
gånger att hon började tro att det verkligen var så. Denna informant valde därför att inte söka 
vidare hjälp. Det var först när hon inte stod ut med smärtan som hon vågade säga ifrån och 
söka igen. Flertalet av informanterna berättade att de hade lidit av sina symtom i många år 
utan att få någon vård eller ens förklaring till vad de kan beror på. 

Informanterna upplevde att de inte hade blivit omhändertagna och fått den vård som de hade 
önskat. Det har i sin tur lett till att de saknar förtroende för sjukvårdpersonal. Informanterna 
upplevde även en bristande vård efter att de fått sin diagnos. Trots att de hade diagnosen 
nedskriven i journalen så fick de inte den vård som de behövde. De blev hänvisade till andra 
vårdenheter.  
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”//…de slängde ut mig från akuten och sa att vi tar inte emot såna som dig här, du får gå 
till vårdcentralen…//.” Informant F 

Professionellt bemötande  

Övervägande information om upplevelser från informanterna var negativa men de menade att 
de även upplevt ett fåtal positiva upplevelser. De berättade om händelser när de blivit 
professionellt bemötta av sjukvårdspersonal genom att de äntligen hade blivit tagna på allvar 
och att sjukvårdspersonalen hade trott på dem och deras besvär. När informanterna upplevde 
detta kände de lättnad och tacksamhet för att någon ville gå vidare med fler undersökningar 
och inte släppa dem helt. 

Förståelse 

Något som informanterna poängterade som viktig var när de stötte på sjukvårdspersonal som 
såg dem som personer och bekräftade deras symtom och sjukdom. De värdesatte när 
sjukvårdpersonalen visade engagemang i deras livsvärld, att någon äntligen förstod dem och 
tog deras besvär och förklaringar på allvar.  

”Jag var överraskad! Lättad. Både och när läkaren på vårdcentralen tog mig på allvar.” 
Informant E 

En informant berättade även att hon fick en ökad tilltro för vården då hon blev bemött på ett 
professionellt sätt av vårdaren. Informanten upplevde att hon slapp armbåga sig fram för att få 
hjälp, vilket hon hade förväntat sig att få göra. En annan informant uttrycker att hon fått den 
hjälp som hon behöver från sjukvårdspersonal. 

En vårdande relation 

En annan aspekt som framkom bland informanterna och som de upplevde som positiv var ett 
bra omhändertagande från sjukvårdspersonalen. De uppskattade när en god relation skapades 
mellan dem och sjukvårdspersonalen och att detta gjorde att de fick den hjälp de kände de var 
i behov av.  

”Nej jag tycker inte att jag har behövt mer hjälp än vad jag har fått.” Informant A 

Det kunde däremot ta flera år innan den bra hjälpen kom till stånd. En annan informant 
uttryckte att hon fått bra information från läkaren genom att hon visade och förklarade vad 
som pågick i hennes kropp. Det upplevdes också väldigt positivt att sjukvårdspersonalen inte 
ville släppa iväg dem utan att de hade fått någon ordentlig hjälp och förklaring. Att det 
bokades in återbesök för att eliminera alla frågetecken kring sjukdomen upplevdes också 
väldigt positivt. 

DISKUSSION  
Genom de intervjuer som genomförts har författarna sett att det fanns ett oprofessionellt 
bemötande och vård hos sjukvårdspersonal som möter informanterna. Informanterna upplevde 
att myter och fördomar hos sjukvårdspersonal finns kvar av kring symtomen och än så länge 
är okunskapen stor. Informanterna berättade endast om ett fåtal tillfällen som de har upplevt 
att de har blivit bemötta professionellt och fått den vård som de behöver och önskar. 
Attityderna gentemot sjukdomen upplevdes negativa och ett intresse för sjukdomen upplevdes 
inte existera. Viljan att hjälpa informanterna med deras besvär och minska deras lidande 
upplevdes bristfällig. 
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Metoddiskussion 

Eftersom syftet var att undersöka upplevelser genomfördes en kvalitativ forskningsmetod i 
form av individuella intervjuer med semistrukturerade frågor. Kvale och Brinkmann (2014) 
menar att det kan vara en lämplig metod för att fånga individuella upplevelserna och studiens 
resultat kan därför betraktas som trovärdigt. Trovärdigheten för studien styrks även genom att 
författarna utgick från primärkällor samt att materialet som använts är sanningsenligt. Genom 
intervjuer ville författarna få en bred bild av ämnet samt få möjlighet att tolka informanternas 
upplevelser och erfarenheter och på så vis införskaffa ny kunskap.  

Två olika metoder användes för rekrytering av informanter till studien. De första 
informanterna blev rekryterade genom ett snöböllsurval (Polit och Beck, 2012). Nackdelen 
med detta urval var att författarna inte fick tillräckligt med informanter för att kunna 
genomföra studien. Detta på grund av att några av de hänvisade informanterna inte ville delta 
i studien. Därför användes därefter ett bekvämlighetsurval (Polit och Beck, 2008). Utifrån 
detta urval fick författarna ett stort utbud av intresserade informanter och kunde därigenom 
rekrytera det antal informanter som behövdes för studien. Att två olika metoder användes för 
rekrytering av informanter kan ses som en svaghet. Samtliga informanter som deltog i studien 
bidrog med mycket erfarenheter, upplevelser och kunskap. Genom denna information kunde 
studiens syfte besvaras. Nackdelen med att författarnas första urval misslyckades var att de 
fick ändra urvalsförfarandet för studien. Detta medförde att författarna fick komma på en ny 
plan. Då författarna har en förmåga att se lösningar framför problem lyckades de korrigera 
problemet och vända det till sin fördel. 

Författarna valde att arbeta utifrån semistrukturerade intervjufrågor (Polit och Beck, 2012). 
Fördelen med detta var att frågorna som ställdes var öppna, vilket gjorde att informanten fick 
chans att tänka till i sina svar. En intervjuguide arbetades fram av författarna och användes 
vid samtliga intervjutillfällen (Trost, 2005). Intervjuerna är genom detta uppbyggda på 
likande sätt och om de öppna frågorna inte ger tillräckligt med information finns guiden som 
ger förslag på följdfrågor (Polit och Beck, 2012). Eftersom syftet med föreliggande studie var 
att undersöka ett begränsat antal informanters upplevelse av bemötande och stöd från 
sjukvården bedömde författarna att semistrukturerade intervjuer var det bästa sättet att få 
tillräcklig information för att få syftet besvarat. 

Efter att första intervjun hade genomförts, transkriberats och meningsbärande enheter tagits ut 
fick författarna ett innehållsrikt material som de betraktade som sin pilotintervju (Jonsson, 
Heuchemer och Josephsson, 2012).  Den första intervjuns innehåll analyserades kritiskt innan 
nästa intervju genomfördes. Eftersom innehållet i den var rikt genomfördes nästa intervju på 
samma sätt. Även den andra intervjun granskades noggrant. Författarna kunde då konstatera 
att den första intervjun var likvärdig den andra. De valde därför att inkludera den första 
intervjun i studiens resultat och behöll sina intervjufrågor samt intervjuteknik oförändrade. 

Författarna var under varje intervju lyhörda för hur informanterna kände sig och agerade. 
Även om en intervju inte kan liknas vid en vanlig kommunikation människor emellan gav  
informanterna inget intryck av att det var obekvämt för dem. Att intervjuerna hölls i 
informanternas valda miljö kan vara en bidragande faktor till att de visade sig avslappnade 
samt att de blivit tydligt informerade innan intervjutillfället (Trost, 2005). Av diverse 
anledningar så fanns det inte möjlighet för två av informanterna att träffas personligen. 
Eftersom de trots detta var väldigt intresserade av att delge sina upplevelser hölls en intervju 
via telefonsamtal och den andra via videosamtal. En nackdel med att inte träffas för en 
intervju är att man inte ser informanten och där med inte kan bilda en uppfattning om 
känslouttryck och kroppsspråk (Polit och Beck, 2012). I efterhand kan författarna konstatera 
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att detta inte påverkade informationen som informanterna delgav, då dessa två intervjuer var 
långa och innehållsrika.  

I början av varje intervju upprepades studiens syfte samt vad informanten hade för rättigheter. 
Författarna inledde intervjuerna med att kallprata med informanterna i syfte att få 
informanterna att vänja sig vid situationen och slappna av.  

Innan intervjun påbörjades kontrollerade författarna att inspelningen fungerade bra och 
därefter spelades allt in via mobiltelefon och dator. Trost (2005) beskriver bandinspelning 
som en fördel då författarna i lugn och ro kan lyssna av, analysera och reflektera över 
informationen som informanterna delger i efterhand. Det ger även möjlighet att ordagrant 
transkribera varje intervju (ibid). Författarna ordnade med säkerhetskopior av det inspelade 
materialet för att säkerställa att ingen information gick förlorad. Hade författarna enbart 
antecknat intervjun förhand så hade information gått förlorad. 

Författarna turades om att hålla i intervjuerna men båda närvarade vid samtliga 
intervjutillfällen. Trost (2005) beskriver att det kan vara av fördel att ha sällskap av en kollega 
vid intervjutillfället men att det finns en risk att den intervjuade upplever det som ett 
underläge. Detta undvek författarna genom att endast en av dem höll i intervju och hade 
ögonkontakt med informanten medan den andre fokuserade på att anteckna informantens 
känslouttryck och kroppsspråk. Då författarna turades om att hålla i intervjuerna kunde det 
medföra en risk för att de inte ställde samma frågor vid intervjuerna. Detta undveks genom att 
författarna använde sig utav en intervjuguide samt att båda författarna var närvarande vid 
samtliga intervjutillfällen. På så vis kunde den ena författaren inflika kompletterande frågor 
vid behov för att säkerställa att samtliga frågor blev ställda och besvarade. Följdfrågorna som 
ställdes bidrog även till att intervjuerna utvecklades och fick ett rikare innehåll.  

Under analysprocessen växlade författarna mellan att arbeta enskilt och tillsammans. 
Meningsbärande enheter valdes ut utifrån studiens syfte. Genom att analysera både enskilt 
och gemensamt minskade risken för att viktig information uteblev. Det kan anses stärka 
studiens resultat att ha flera ögon som kontrollerar materialet då man lätt blir blind för fel när 
man skrivit det själv. Vid denna process kunde koder, kategorier och underkategorier bildas 
enligt Granheim och Lundmans (2004) analysmodell.  

Författarna har under största möjliga mån arbetat utifrån ett objektivt perspektiv där de lagt 
sin förförståelse och sina fördomar åt sidan. Författarna upplever att de lyckats i största 
möjliga mån med detta. Det i sin tur bedöms öka trovärdigheten för studiens resultat.  

Författarna intervjuade sex informanter med endometrios och resultatet speglar deras 
upplevelser och livsvärld. Om sex andra informanter hade intervjuats eller om fler intervjuer 
genomförts hade det möjligtvis kunnat bli likande information från informanterna. Men det 
kunde också framkommit nya upplevelser. Genom ytterligare material hade överförbarheten 
kunnat öka. Resultatet av studien kan troligen användas för vidare forskning då vissa delar i 
studien är återkommande. 

Resultatdiskussion 
Resultatet av den föreliggande studien visade ett flertal brister kring hur informanterna blivit 
bemötta och stöttade av sjukvårdspersonal. Informanterna upplevde att de någon gång eller 
flertal gånger blivit bemötta oprofessionellt av en eller flera vårdgivare. Det informanterna i 
studien saknade var någon som lyssnade på dem och hade förståelse för deras besvär. 

Av de bristerna som framkommit har författarna valt att ta upp okunskap bland 
sjukvårdspersonal, kommunikationsbrist hos sjukvårdspersonal och att inte bli tagen på 
allvar till diskussion. 
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Föreliggande studie visar att informanterna upplevde en stor okunskap hos sjukvårdspersonal 
kring ämnet. Informanterna får ofta höra att deras smärtor är normala, att de ska smärtlindra 
samt att de ska gå hem och vila. Då kunskapen hos sjukvårdpersonal upplevdes som 
bristfällig var det vanligt att informanterna utbildade sig själva inom ämnet.  

Markovic, Manderson och Warren (2008) och Whelan (2008) berättar i sina studier att 
flertalet av de kvinnor som deltog upplevde att deras kunskap om endometrios var större än 
den sjukvårdspersonal de varit i kontakt med. De framkom i resultatet av författarnas 
föreliggande studie att informanterna tyckte att sjukvårdspersonal borde haft en större 
kunskap. På så vis hade flera år av lidande kunnat minskas.  

Vården ska utgå från ett patientfokuserat perspektiv och sjukvårdspersonal ska involvera och 
göra patienten delaktig i sin vård. Detta i sin tur leder till en vårdande relation (Dahlberg och 
Segesten, 2010). Informanterna har inte upplevt sina relationer med vården som vårdande. 
Tvärtom har dessa informanter utsatts för ett vårdlidande som hade kunnat undvikas om de 
hade fått rätt hjälp från början. Den sjukvårdspersonal som informanterna i den föreliggande 
studien har stött på har upplevts brustit i sitt ansvar, bemötande och i sitt sätt att vårda dessa 
kvinnor. Det ska inte behöva ta flertal år innan en diagnos kan sättas. 
När sjukvårdspersonal bemöter patienter på ett oprofessionellt sätt kan det påverka det sätt 
som patienterna ser på sig själva och hur de upplever sin sjukdom (Dahlberg och Segesten, 
2010). Det framkom i författarnas studie att informanterna började ifrågasätta sina egna 
upplevelser. Så ska det inte vara. 
 
I studien av Denny och Mann (2007) framkommer det att sjuksköterskor på samtliga 
vårdavdelningar kommer att stöta på kvinnor med symtom som indikerar endometrios. De bör 
därför vara beredda att möta dessa kvinnor oavsett vilken vårdenhet de jobbar på och känna 
till att tilltagande buksmärta, kraftiga menstruationssmärtor och djup samlagssmärta är 
huvudsymtomen vid endometrios (ibid). Att möta kvinnor med symtom som kan tyda på 
endometrios kräver en viss nivå av kompetens och erfarenhet hos sjukvårdspersonal 
(Grundström, Kjølhede, Berterö och Alehagen, 2016). Det är viktigt att denna kompetens 
hålls uppdaterad så att kvinnor med endometrios inte behöver genomgå flera års lidande innan 
de får den vård som de behöver.  

Informanterna i föreliggande studie upplevde även att sjukvårdspersonal brister i sin 
information och förklaringar om sjukdomen. Antingen upplevde de att de inte fick tillräcklig 
information eller upplevde de sig inte informerade överhuvudtaget.  

Dancet, Apers, Kremer, Nelen, Sermeus och Hooghe (2014) skriver i sin studie om hur många 
kvinnor upplever en brist på kommunikation mellan dem och sjukvårdspersonal. En del 
upplevde att det inte ställdes några följdfrågor utan att det var mer ett konstaterande av att de 
till exempel hade smärta, men inte hur de upplevde den. De saknades även engagemang och 
förståelse från sjukvårdpersonal. 

Som sjukvårdspersonal är det viktigt att ställa de rätta frågorna och försöka få patienten att 
känna ett förtroende för dem. Detta leder i sin tur till att sjukvårdpersonal förhoppningsvis får 
patienterna att öppna sig och dela med sig av sin livsvärld. Det är genom livsvärlden 
sjukvårdspersonal får ta del av dessa informanters upplevelser, kunskap och erfarenheter av 
sin sjukdom (Dahlberg och Segesten, 2010). Informanternas upplevelser kring endometrios är 
något som sjukvårdspersonal verkligen borde ta på allvar. Det är viktigt att sjukvårdspersonal 
bejakar livsvärlden för att på så sätt främja och stödja informanternas hälsa.  
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Enligt Dahlberg och Segesten (2010) skapas det vårdande mötet först när sjukvårdspersonal 
stöttar patientens hälsoprocesser. Genom att visa en öppenhet och en följsamhet i vårdandet 
skapas en vårdrelation.  Informanterna i den föreliggande studien talade om informationsbrist 
i vården. Hur de upplevde att de inte blivit lyssnade på och att informationen de hade fått har 
varit bristfällig. Eftersom de erfarit att kunskapen varit låg bland sjukvårdspersonal har 
förtroendet för sjukvården sjunkit drastiskt.  

Denny och Mann (2007) hävdar att sjuksköterskor är i en bra position att samtala med 
kvinnor om endometrios. Det är genom god kommunikation som vårdande möten skapas 
vilket i sin tur leder till bra vårdrelationer. Dahlberg och Segesten (2010) menar att det bör 
finnas ett samspel mellan sjuksköterska och patient för att denne ska kunna känna delaktighet 
i vården. Ingen ska behöva lämnas i ovisshet med en massa frågor kring sin vård som inte 
blivit besvarade. Det kan skapa rädsla och oro som i sin lur kan leda till ett vårdlidande. 
Sjuksköterskan har ett ansvar att informera och involvera patienten i dennes vård. Vården ska 
alltid utgå ifrån ett patientperspektiv med patientens livsvärld i centrum. 

Upplevelsen av att inte bli tagen på allvar av sjukvårdspersonal framkom även från 
informanterna i föreliggande studie. Informanterna uttryckte att de fick kämpa för att få vård 
och vid upprepade tillfällen möttes de av oförståelse för deras livsvärld. De fick återberätta 
sin sjukdomshistoria om och om igen och ändå upplevde de att ingen lyssnade på dem. Det 
framkom även i studien av Markovic, Manderson och Warren (2008) att kvinnorna inte 
upplevde att sjukvårdspersonalen tog dem på allvar. Enligt Whelan (2008) är det vanligt med 
konflikter mellan sjukvårdspersonal och patienter gällande hur patienten och 
sjukvårdspersonalen upplever sjukdomstillståndet. Patienten upplever sin sjukdom och dess 
symtom på ett sätt medan sjukvårdspersonal mestadels fokuserar på medicinska 
observationer.  

Informanterna i föreliggande studie upplevde även att sjukvårdspersonal hade ett lågt intresse 
för deras problem. Dancet, Apers, Kremer, Nelen, Sermeus och Hooghes (2014) studie visar 
att kvinnorna som deltog önskade mer än en patientsäker vård. De saknade engagemang och 
förståelse från sjukvårdspersonal. En önskan om att deras menstruation smärtor skulle tagits 
på allvar från början framkom också tydligt. 

Det är viktigt att sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal lägger sin förförståelse åt sidan 
och inte låter sina egna värderingar och påverka vårdandet av patienten. Dahlberg och 
Segesten (2010) beskriver att sjukvårdspersonal ska arbeta utifrån en öppenhet och följsamhet 
gentemot patientens livsvärld. Det är viktigt att sjuksköterskor har en öppenhet för de 
upplevelser och erfarenheter som patienten förmedlar. På så vis främjas patientens hälsa och 
lidandet minskar. Det är även ett sätt att skapa en god relation med patienterna.  

Genom att sjuksköterskan lyssnar på vad informanterna med endometrios har att berätta och 
inte avfärdar dem med att de är ”normal” menssmärta så kan dessa förhoppningsvis hänvisas 
till specialistvård i ett tidigt sjukdomsskede. Detta i sin tur minskar lidandet för 
informanterna. 
Sjuksköterskan ska arbeta utifrån de fyra grundläggande principerna att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande enligt ICN:S etiska kod för 
sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det framkommer tydligt i den 
föreliggande studien att informanterna upplevde att de blivit bemötta av sjukvårdspersonal 
som inte följer dessa etiska koder. 
Föreliggande studie och vetenskaplig litteratur visar att kvinnor med endometrios upplever 
brister i hur sjukvårdspersonal stödjer och bemöter dem. Författarna anser att det är på tiden 
att sjukvården tar sitt ansvar och erbjuder vårdpersonal utbildning och föreläsningar kring 
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ämnet endometrios. Författarna tror att det finns ett behov av ökad kunskapsnivå kring 
endometrios. Sjukvårdspersonal måste bli bättre på att bemöta, identifiera och bekräfta 
symtomen samt erbjuda samtliga kvinnor med endometrios den vård de behöver och förtjänar.  

Genom resultatet i föreliggande studie anser författarna att det skulle vara intressant att 
fortsätta undersöka och forska i hur sjuksköterskorna upplever sin kunskap och intresset kring 
endometrios. Då kvinnor med endometrios framförallt upplever att sjukvårdpersonal har en 
okunskap och ett ointresse för sjukdomen som bidrar till att de får en oprofessionell vård. 

Slutsats  

Det borde vara en självklarhet att kvinnor med endometrios ska bli bemötta och vårdade på ett 
professionellt sätt. Dessvärre ser verkligheten annorlunda ut. Informanterna upplever att de 
inte blir tagna på allvar och att okunskapen kring endometrios är hög. Sjukvårdspersonal 
brister i kommunikationen med dessa informanter. Det skapar frågor om det beror på 
okunskap eller helt enkelt bristande intresse? Informanterna i denna studie upplever både och. 
Det finns ett stort behov av förbättring av vården kring kvinnor med endometrios. Oavsett 
vilken vårdavdelning eller vårdenhet sjuksköterskor arbetar på kommer de någon gång att 
stöta på kvinnor med symtom för endometrios. De och övrig sjukvårdspersonal har en 
skyldighet gentemot dessa kvinnor att känna till huvudsymtomen vid endometrios. Söker en 
kvinna vård för att hon har tilltagande buksmärta, djup samlagssmärta eller kraftiga 
menstruations smärtor så ska det ringa en klocka. Sjukvårdspersonal kan då hänvisa direkt till 
specialistsjukvården för vidare utredning. Ökad kunskap och stöd från sjukvårdspersonal 
kommer att leda till minskat lidande för dessa kvinnor. Tiden för att kunna säkerställa en 
diagnos kommer att minska vilket i sin tur leder till ett ökat välbefinnande för dessa kvinnor.   
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Inledande frågor. Småprata. Informera om studien och dess syfte. Informera om 
forskningsetiska aspekter. 

Huvudfråga - ”Kan du berätta om hur du upplever att dina möten med vården har varit” 

Frågeområden 

• ”Har det påverkat dig”? 
•   ”Var sökte du hjälp”? 
• ”Upplever du att du fått stöd och hjälp från sjukvården”? 
•  ”Hur lång tid tog det innan du fick en diagnos”? 

Exempel på följdfrågor 

• ”Skulle du vilja utveckla ditt svar?” 
• ”Hur upplevde du det”? 

Avslutande frågor 

• ”Får vi be om din ålder”? 
• ”Har du några frågor du vill ställa till oss”? 
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Bilaga 2 s. 1(2) 

Brev till informanterna     Missiv 

Hej! 

Vi heter Alexandra Engblom och Heléne Holmgren och är sjuksköterskestudenter vid 
Linneuniversitetet i Växjö, termin 5. Vi ska nu genomföra vår C-uppsats omfattande 15 
högskolepoäng. Området vi har valt at studera är hur kvinnor med endometrios upplever 
bemötande och stöd från sjukvården. Vi är därför intresserade av att intervjua kvinnor med 
endometrios.  

Anledningen till att vi har valt detta ämne är för att sjukvården ska uppmärksamma, få en 
ökad kunskap och förståelse om hur kvinnor med endometrios upplever sin kontakt och stöd 
från sjukvården. 

Uppsatsen är en intervjustudie som kommer att baseras på resultatet från minst fem intervjuer. 
Vi är intresserade av att intervjua kvinnor med endometrios. Gärna boende i närheten kring 
Växjö så att intervjuerna kan ske personligen. 

Deltagandet är frivilligt och medverkan kan avbrytas när som helst under studiens gång om så 
önskas. Vi beräknar att intervjun tar cirka 1 timme, och vi garanterar att de insamlade 
materialet kommer att hanteras med sekretess och kommer därmed inte att kunna kopplas till 
dig som deltagare. Intervjuerna kommer att ske vid överenskommen tid och plats samt spelas 
in för att vi lättare ska kunna analysera materialet. Allt insamlat material kommer att förstöras 
efter avslutad studie. 

Vid intervjutillfället kommer du som informant att få skriva under ett samtycke där du visar 
att du har tagit del av informationen samt godkänner att delta i intervjun. 

Är du intresserad av att delta i studien eller har du några fler frågor om studien? Var inte rädd 
att höra av dig till någon av de nedanstående kontaktuppgifterna. Vi ser fram emot att höra 
ifrån dig!  

Med Vänliga hälsningar,  

Alexandra Engblom & Heléne Holmgren 

 

Kontaktuppgifter 

Namn: Alexandra Engblom 

Telefon: 0730624891 

E-mail: ae222tv@student.lnu.se 

Namn: Heléne Holmgren 

Telefon: 0702561727 

E-mail: hh222ht@student.lnu.se 

Handledare:  

Namn: Eva Nilsson 

E-mail: eva.nilsson@lnu.se 
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Bilaga 2 s. 2(2) 

Jag godkänner härmed att Alexandra Engblom och Heléne Holmgren får använda 
informationen som jag lämnat vid intervjutillfället för studien ”Hur kvinnor med endometrios 
upplever bemötande och stöd från sjukvården” tidsperioden april-maj 2016. 

__________________________  

Ort, datum  

__________________________  

Namnteckning 

__________________________  

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 s. 1(3) 
Etisk egengranskning 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, klinisk forskningsprojekt eller 
motsvarande inför rådgivande etisk granskning. 

Projekttitel: Det tysta lidandet – En intervjustudie om hur kvinnor med endometrios upplever 
bemötande och stöd från sjukvården. 

Projektledare: Alexandra Engblom och Heléne Holmgren 

Handledare: Eva Nilsson 

	   	  	   	  	   Ja Tveksamt Nej 	  

	  

	  

1	  

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 
personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

	   	   X	  

	  

	  

	  

2	  

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

	   	   X	  
	  

	  

	  

3	  

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 
2003:460) 

	   	   X	  

	  

	  

	  

4	  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 	   	   X	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  5	  

	  

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 
av försöksledaren)? 

	   	   X	  

	  

	  

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 
genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 
etikprövningsnämnd (EPN). 
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Bilaga 3 s. 2(3) 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 
punkten är uppfylld: 

	  	     Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 
godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

 Ej relevant  

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

X   

	  

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i 
förekommande fall även av handledare. 
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Bilaga 3 s. 3(3) 
Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

Ort och datum: 

………………………………………………………………………………………. 

Projektledare: 

………………………………………………………………………………………. 

Namn, institution/enhet 

………………………………………………………………………………………. 

Underskrift projektledare: 

………………………………………………………………………………………. 

Handledare: 

………………………………………………………………………………………. 

Namn, institution/enhet 

………………………………………………………………………………………. 

Underskrift av handledare: 

 

 

 

 

 


