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Sammanfattning    

 

Endometrios är en sjukdom som drabbar en av tio livmoderbärare i fertil ålder. Trots 

detta är okunskapen om sjukdomen stor och vården brister i både bemötande och 

omhändertagande av dessa patienter. Endometriosrelaterade besvär normaliseras och de 

drabbade lämnas med en känsla av att inte bli tagna på allvar. Syftet med 

examensarbetet var att undersöka endometriosdrabbades upplevelse av 

sjukvårdspersonalens bemötande och omhändertagande och hur det kan ha påverkat 

deras livsvärld. Författarna valde att göra en kvalitativ studie där datan utgörs av sex 

intervjuer som utförts med stöd av en semistrukturerad frågeguide. Innehållet 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet består av tre 

huvudkategorier och sex underkategorier. Huvudkategorierna är: När sjukdomslidande 

blir vårdlidande, när vården inte möter- att inte bli sedd och patienten som expert på sig 

själv. Resultatet visar att sjukvårdspersonalens bemötande brister på flera punkter. 

Informanternas berättelser är samstämmiga vad gäller en normalisering av smärta och 

besvär som bortförklaras med att vara naturligt knutna till den kvinnligt kodade 

kroppen. Diskussionen fokuserar på de drabbades förminskade livsvärld, något som 

grundar sig i att inte bli tagen på allvar i sitt lidande. Genus har av studiens författare 

använts som ett verktyg för att undersöka normer och strukturer som påverkar 

vårdmötet. 

 

 

Nyckelord: Endometrios, bemötande, omhändertagande, livsvärld, lidande, upplevelser, 

normalisering, genus 
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INLEDNING 

Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar 10 % av alla 

livmoderbärare i fertil ålder och som påverkar de drabbades livskvalitet på olika nivåer i 

det dagliga livet. Symtomen varierar men sjukdomen kan orsaka starka smärtor vid 

menstruation och ägglossning, smärta vid miktion och tarmtömning, rikliga blödningar 

eller mellanblödningar samt leda till svårigheter att bli gravid. Intresset för denna 

problematik väcktes då denna studies författare träffat personer med endometrios som 

upplevt en otillräcklighet i bemötande och omhändertagande av sjukvårdspersonal. Vi 

upplever att denna patientgrupp negligeras och att deras symtombild inte tas på allvar i 

mötet med sjukvårdspersonal. En av grundpelarna i vårdvetenskapen är 

livsvärldsperspektivet som innebär att patientens upplevelse står i fokus i det vårdande 

mötet. För att förbättra bemötande och omhändertagande av denna patientgrupp behövs 

en ökad kunskap och förståelse för sjukdomen och dess symtombild. Otillräcklig 

kunskap om endometrios och dess påverkan på det dagliga livet kan orsaka ett 

livslidande hos den enskilde individen. Vi vill genom intervjuer med 

endometriosdrabbade lyfta deras perspektiv och bidra till en djupare insikt i de 

drabbades situation.  

 

I litteratur kallas ofta endometrios för en ”kvinnosjukdom”, där individer med livmoder 

blir synonymt med ”kvinna”. Författarna till examensarbetet menar att det är ett 

exkluderande språkbruk för andra könsidentiteter. Därav har vi valt att använda 

begreppen ”endometriosdrabbade” och ”livmoderbärare” och skriva könsneutralt för att 

verka för ett mer inkluderande samtal. 
 

 

 

BAKGRUND 

Endometrios 

Endometriet, livmoderslemhinnan är den slemhinna som täcker livmoderns inre yta. 

Fenomenet då endometriet växer ektopiskt kallas endometrios. Endometrios kan börja 

som små knottror som efter hand växer sig större och kallas då härdar. 

Endometrioshärdarna följer hormonell reglering och reagerar på östrogen och 

progesteron (Lundmark 2016). Enligt Olovsson (2015, ss. 268- 269) kan endometrios 

vidare bilda cystor på äggstockarna, ge upphov till strukturförändringar (lesioner) i 

tarm, vagina och urinblåsa. Extravaginal endometrios har hittats i alla kroppens organ 

och vävnader förutom mjälten. Fallen där endometrioshärdarna finns i livmoderns 

muskulatur kallas adenomyos. Där endometrios har utvecklat lesioner kan fibros bildas. 

Fibrosen kan vara både mjuk och ytlig men kan även bli tjock och stram. Fibrosen 

tenderar att ta tag i organ och dra dem ur sitt normala läge eller missbilda dem. 

Ändtarmen och nedre delen av tjocktarmen kan exempelvis dras mot baksidan av 

livmodern. Urinledarna berörs dels genom att de dras ur sin placering samt att deras 

lumen kan påverkas och därmed urinens passage, alltså störs deras funktion. 
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Epidemiologi och patogenes 

Endometrios finns hos ungefär 10 % av alla individer med livmoder i fertil ålder och 

30-40 % av alla infertila personer med livmoder. Trots detta kallas endometrios ibland 

för ”den dolda sjukdomen”. Dessa siffror visar att det i Sverige finns ungefär 200 000 

personer med endometrios och 90 miljoner individer globalt, vilket gör tillståndet 

vanligare än HIV och cancer (Blomberg 2008a, s. 25). Enligt Mårdh (2013, s. 261) finns 

en ärftlighet i sjukdomen och det är vanligt att släktingar på båda föräldrarnas sida 

också har utvecklat endometrios. Vid menstruation transporteras små delar av 

endometrium, livmoderslemhinnan, bakåt i riktning mot bukhålan via äggledarna. De 

flesta individers immunförsvar kan hantera och oskadliggöra endometriefragmenten. 

Hos personer med endometrios klarar inte immunförsvaret av att oskadliggöra dessa 

partiklar som tar sig in i fri bukhåla och kan därefter spridas ut i kroppens vävnader 

(Olovsson 2015, s. 272). 

 

Symtom 

Enligt Olovsson (2015, ss. 270-271) har ungefär hälften med konstaterad endometrios 

symtom och var tionde endometriosdrabbad har svåra symtom, oftast med smärtor. Inte 

sällan är smärtan så stark att personen har svårt att ta sig till jobbet eller skolan under 

några dagar varje månad. Smärtan kan stråla ut mot rygg, underliv och ner mot benen 

och intensiteten skiljer sig markant från ”vanlig mensvärk”. Enligt Blomberg (2008b, 

ss. 11-12) har bäckensmärta i anslutning till menstruation, dysmenorré, beskrivits av 

patienter som krampliknande, huggande, skärande eller molande. Urinvägsinfektioner 

som återkommer, smärta vid miktion eller blod i urinen är symtom då endometriosen 

engagerar urinvägarna. Ungefär 70 % har symtom från mag-tarmkanalen som utlöses av 

endometriosrelaterad inflammatorisk aktivitet på tarmen. Smärta vid avföring eller 

rektala blödningar förkommer också. Olovsson (2015, s. 271) menar att intensiteten på 

smärtorna vid tarmtömning kan vara så kraftiga att personen svimmar. Vid endometrios 

är det vanligt med en symtombild som vid irritable bowel syndrome (IBS) med ömhet i 

buken, gaser och orolig mage. Endometriosrelaterad fibros kan orsaka förträngning, 

stenos, och påverka tarmen vilket kan leda till att tarmvred uppstår. Enligt Lundmark 

(2016) kan endometriosen orsaka svårigheter att bli gravid. Det kan dels bero på att 

äggen har svårare att bli befruktade eller att det befruktade ägget har svårt att fastna. 

 

Diagnostik 

Enligt Mårdh (2013, s. 261) tar en diagnossättning i genomsnitt sju till nio år. 

Symtomen visar sig vanligen i tonåren men ofta ställs inte diagnosen förrän den 

drabbade är i 30-årsåldern. Olovsson (2015, s. 237) menar att det kan räcka med en 

tydlig och bra anamnes samt en klinisk undersökning som innefattar vaginalt ultraljud 

för att ställa diagnos. Vid ultraljudsundersökning kan endometrioscystor på äggstockar, 

ovarialendometrion, upptäckas. Genom en titthålsoperation kan diagnosen i stort sett 

verifieras och då kan även vävnadsprover tas för att säkerställa diagnosen. En 

undersökning med magnetkamera kan ge information om hur djupt endometriosen 

växer (Socialstyrelsen 2015). 
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Behandling 

I nuläget finns det inget botemedel mot endometrios vilket påverkar behandlingen som 

då handlar om att behandla och lindra symtom. Smärta är ett av grundsymtomen och 

oftast används icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) tillsammans med 

paracetamol. Då endometrios är en östrogenberoende sjukdom används hormonell 

behandling för att minska östrogenet och med det den hormonella påverkan. 

Behandlingen innefattar p-piller för att upphöra ägglossning samt 

gonadotropinfrisättande hormoner som leder till konstgjort klimakterium (Andersson 

2015). Olovsson (2015, s. 276) menar att kirurgisk behandling endast bör användas om 

de andra behandlingsalternativen inte ger tillräcklig smärt- och symtomlindring eller om 

endometrios växer och infiltrerar vävnader för att avlägsna fibros som är 

endmetriosrelaterad. Enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd (2015) reagerar individer 

olika på behandling. Somliga kan bli symtomfria efter kirurgisk behandling medan 

andra inte får någon effekt eller recidiv av besvären inom några månader. Efter fem år 

återfår 50 % sina symtom. 

 

Genus i vården 

Begreppet genus används för att belysa den sociala dimensionen av könstillhörighet 

som har sin grund i en biologisk uppdelning av två kategorier: kvinnor och män. Genus 

står för normer, föreställningar samt olika egenskaper som samhället tillskriver 

individer utifrån kön. Dessa attityder och värderingar avspeglar sig i hur vi bemöter 

varandra och dessa uppfattningar återfinns även i vården. Patienter i hälso- och 

sjukvården bemöts med förväntningar om beteende utifrån manligt och kvinnligt 

kodade föreställningar som kommer ur samhälleligt konstruerade normer och 

förväntningar (Öhman 2009, ss.10-13). Enligt Sveriges Kommuner och Landsting 

(2014, s. 9) är det viktigt med kunskap om genus för att uppnå en jämställd vård. 

Vårdens förväntningar och föreställningar som tilldelas en individ relaterat till kön 

påverkar vilka frågor som ställs och hur den enskilde patientens besvär tolkas. Risken 

att konstruera kön genom stereotypa föreställningar kan bli att patienter får olika 

utredningar och behandlingar utan att det förekommer några medicinska skäl. 

Konsekvensen kan bli att det försämrar vårdkvaliteten (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2014, s. 14). I hälso- sjukvårdslagen (SFS:1982:763) står det att vården ska 

ges på lika villkor till alla i befolkningen. Vårdens mål är att ta hänsyn till den enskilde 

individens behov av behandling vilket ska ha sin grund i den sökandes 

självbestämmande och integritet. Vården ska präglas av en respekt för människors lika 

värde och se till individens värdighet. 

 

Vårdande relation 

Caritasmotivet utgör grunden för vårdvetenskapen och innebär att vårdaren i det 

mellanmänskliga mötet ska ha ett kärleksfullt och sympatiskt synsätt. Vårdaren ska i 

mötet med patienten bjuda in till en vårdande gemenskap i syfte att minska dennes 

lidande, och erbjuda en god vård där patientens värdighet bevaras (Wiklund 2003, ss. 

31-32). Wiklund (2003, ss.156-159) betonar vikten av att vårdaren tar ansvar för att 

skapa en vårdrelation där patienten kan känna förståelse och tillit. Det är vårdarens 

etiska och moraliska ansvar att skapa en vårdande relation som stärker och inger 

förtroende hos patienten. Vårdaren måste också ta sin maktposition gentemot patienten i 
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beaktning och reflektera kring detta för att kunna erbjuda en jämlik vård. Det åligger 

vårdaren att säkerställa att denna asymmetriska relation blir vårdande för patienten. 

Genom att öppna upp för en ömsesidig relation där patienten känner sig sedd och 

delaktig skapas förtroende och trygghet. När ömsesidigheten uteblir och vårdaren 

oreflekterat använder sin makt till att styra relationen utan att ta hänsyn till patienten 

kan vårdlidande uppstå.  

 

Lidandets dimensioner 

Wiklund (2003, ss. 102-109) skriver om sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidandet är det lidande sjukdomen i sig ger upphov till, dess symtom och de 

inskränkningar i livet de orsakar. Vårdlidande uppstår när den vårdande relationen 

brister och patienten till följd av detta upplever ett lidande. Då en patient söker för sina 

besvär och inte tas på allvar eller blir illa bemött, späds det redan befintliga lidandet på 

och vården blir icke-vårdande. Orsakerna varierar men en av anledningarna kan vara att 

patientens egna upplevelser av sina besvär skiljer sig från den allmänt vedertagna 

uppfattningen om besvären, eller att vårdaren ser patientens berättelse som kritik mot 

dem själva eller av hälso- och sjukvården (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 211-214). Ett 

sådant lidande kan förminskas om vårdaren lyssnar på och bekräftar patienten. 

Livslidandet beskrivs som det lidande som uppstår när patienten upplever en 

begränsning i sin livsvärld som inte bara är rotad i sjukdomssymtomen, utan inbegriper 

det dagliga görandet. Den tidigare oreflekterade livsvärlden blir ofrivilligt ifrågasatt och 

förändrad, och en känsla av otillräcklighet kan uppstå när det som tidigare varit givet nu 

blir begränsat (Wiklund 2003, ss. 108-109).    

 

Livsvärld 

Den subjektivt upplevda världen, livsvärlden, är den genom vilken vi erfar vårt eget 

varande. Denna livsvärld är individuell och oreflekterad, och kan i sin helhet inte förstås 

av någon annan än den som innehar den. Livsvärlden är inte statisk utan kan förändras 

av olika anledningar. En sådan anledning kan vara sjukdom och smärta. Den verklighet 

som innan togs för given blir en annan, och uppfattningen av tid, avstånd och 

tillgänglighet kan förändras. För att sjuksköterskan ska kunna förstå och hjälpa 

patienten, måste hen inse att de inte delar samma levda erfarenhet. Sjuksköterskan 

måste förstå att patienten är expert på sig själv, och att det är med förståelse för dennes 

förändrade livsvärld den vårdande relationen måste börja (Birkler 2007, ss. 32-35). 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 116-118) tar upp en etisk modell som kan hjälpa 

sjukvårdspersonal att vårda ur ett patientperspektiv. Det övergripande målet i denna 

modell är att vårdandet ska verka för att göra gott. De etiska kraven i modellen berör 

patientens rätt till autonomi och integritet, men även rättvis och jämlik vård tas upp som 

ett etiskt krav. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Endometrios är en vanlig sjukdom som drabbar en av tio personer med livmoder i fertil 

ålder. Trots detta möts de drabbade ofta av okunskap och bristfällig förståelse när de 

söker vård för sina besvär. Symtomen är ofta kopplade till menstruationen, vilket har 
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medfört att endometriosdrabbade upplevt sig förminskade i mötet med vården. Deras 

symtom har generaliserats som ”kvinnobesvär” och något naturligt som ska härdas ut. 

Bristerna i bemötande och omhändertagande orsakar ett vårdlidande som bör kunna 

undvikas om kunskapen och förståelsen för sjukdomen ökar. Mötet med sjukvården blir 

en kamp för att bli tagen på allvar och för rätten till en jämlik vård. Därför föreligger ett 

behov av att studera hur sjukvårdens bemötande påverkar de drabbades livsvärld. 

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka endometriosdrabbades upplevelse av sjukvårdspersonalens 

bemötande och omhändertagande och hur det kan ha påverkat deras livsvärld. 

 

METOD 

Ansats 

Examensarbetet har en kvalitativ ansats och har genomförts med intervjuer utifrån en 

semistrukturerad frågeguide (Bilaga 1) som arbetades fram av författarna med stöd av 

handledaren. En semistrukturerad frågeguide valdes för att författarna ville få 

informanterna att reflektera över sina upplevelser och känslor kring dessa. Enligt 

Dahlberg (2014, ss. 87-89) är intervjuer ett fördelaktigt sätt att få inblick i en annan 

persons livsvärld då intervjufrågorna kan anpassas till den individuella berättelsen. 

Semistrukturerade frågor är att föredra när livsvärldsperspektiv ska undersökas, då det 

är subjektiva upplevelser som ska lyftas fram. Om frågorna är alltför riktade finns risk 

att fokus hamnar utanför det som faktiskt ska studeras. Då utgångspunkten var att få 

informanterna att förutsättningslöst berätta om sina upplevelser ansåg författarna denna 

metod som lämpligast. Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 19) liknas en intervju vid 

ett samtal med ett syfte och konstruktion. Intervjuaren ställer noggrant valda frågor med 

ändamålet att få kunskap om intervjupersonens livsvärld. Den insamlade datan har 

analyserats med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, vilket enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012, s. 188) är användbart då personers berättade 

upplevelser ska analyseras. 

 

Urval 

Urvalet bestod av sex personer från olika delar av Sverige med diagnostiserad 

endometrios. Inklusionskriterierna var att personerna skulle vara diagnostiserade med 

endometrios och 18 år eller äldre. Informanterna som deltog var mellan 26 år och 38 år 

gamla och har haft diagnosen endometrios mellan sex månader och 12 år. Författarna 

lade ut en förfrågan om deltagande i studien i två slutna grupper på Facebook för 

personer med endometrios. 16 personer svarade på förfrågan. Fyra personer valdes bort 

på grund av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna. Tre personer valde att inte delta i 

studien och avbokade inplanerad intervju. Fyra personer avböjde med mycket kort 

varsel på grund av sjukdomsrelaterade besvär och de uppgav att de inte kunde säga från 

dag till dag hur de mådde. Författarna kontaktade även Endometriosföreningen (Bilaga 

3) med en förfrågan om hjälp att hitta informanter. De publicerade förfrågan på sin 
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hemsida och blogg. En informant hörde därefter av sig till författarna och deltog i 

studien. Kontakten med informanterna skedde via e-mail och ett informationsbrev 

(Bilaga 2) skickades ut till alla som valt att delta i studien.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av att sex semistrukturerade intervjuer genomfördes. Den 

utarbetade intervjuguiden med öppna frågor användes till samtliga intervjuer. Ett 

informationsbrev (Bilaga 2) skickades i förväg ut till varje informant innan själva 

intervjun för att delge syftet med studien. I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

samtyckeskrav fick informanterna skriva under ett samtyckesbrev (Bilaga 4) innan 

intervjun påbörjades. Intervjuerna spelades in med diktafon som tillhandahölls av 

Högskolan i Borås. När alla intervjuer var transkriberade kopierades de över på ett 

portabelt fickminne som enbart författarna hade tillgång till. När transkriberingen var 

klar raderades intervjuerna från diktafonen. De transkriberade intervjuerna lades över på 

samma fickminne som förvaras på ett säkert ställe där bara författarna har tillgång till 

det. Enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002) ska insamlad data förvaras så 

att bara behöriga har tillgång till det. Intervjuerna har genomförts på en plats vald av 

informanterna själva. Två intervjuer genomfördes i informanternas hem, två tog plats i 

ett grupprum och två på café. Båda författarna har deltagit vid samtliga intervjuer. 

Under varannan intervju ställde den ena författaren frågorna medan den andra var 

observatör, och sedan byttes rollerna om vid nästa intervju. Anledningen till detta 

förfarande var att en författare kunde fokusera på intervjun som sådan och den andra på 

informantens reaktioner och kunna stötta upp med följdfrågor.  

 

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades verbatimt och lästes igenom ett flertal gånger 

av båda författarna för att få en samlad bild av innehållet. Författarna valde att använda 

sig av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som metod. Kvalitativ 

innehållsanalys är användbar när transkriberade intervjuer ska tolkas och analyseras. 

Med induktiv ansats menas att informanternas berättade upplevelser analyseras utan 

någon förutfattad mening om resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-

188). Därefter togs meningsenheter ut ur texten och dessa kondenserades sedan för att 

underlätta hanteringen av texten och tydliggöra innebörden i meningsenheterna. Efter 

detta abstraherades de kondenserade delarna av texten till koder, vilket innebär att lyfta 

fram det latenta budskapet i texten. Sedan skapades underkategorier och kategorier 

utifrån detta. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 190-191) är detta hur 

analysprocessen går till vid kvalitativ innehållsanalys. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Och den där jävla läkaren som redan 

ville skickat hem mig två gånger 

kom förbi typ tre dagar innan min 

tjocktarm sprack, knackade mig lite 

på magen, tyckte ja men ditt 

infektionsvärde har gått ner vi kan 

nog skicka hem dig. /…./ Och det 

hade kunnat undvikas om den jäveln 

inte hade skickat hem mig utan 

lyssnat på mig. 

Läkaren tog inte mina 

smärtor på allvar och 

lyssnade inte på mig 

Att känna 

sig 

avfärdad 

Att inte bli tagen 

på allvar 
När sjukdomslidande blir 

vårdlidande 

... dom trodde väl att det inte att det 

var något fel på mig liksom. Det 

kändes fruktansvärt för jag hade ju 

kramper och jag vet inte vem som 

fejkar att kissa på sig för skojs skull. 

De trodde inte på 

mig. Det kändes 

fruktansvärt då jag 

hade kramper och 

kissade på mig. 

Att känna 

sig 

misstrodd 

När vården inte 

vårdar 
 

 

Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet ska fyra huvudkrav uppfyllas vid forskning med människor 

(Vetenskapsrådet 2002). Dessa krav är samtyckeskravet, informationskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Samtyckeskravet innebär att informanterna 

har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång utan att ge 

författarna något skäl till detta. Informationskravet innebär att informanterna ska få 

information om studiens syfte, tillvägagångssätt och de etiska regler som gäller. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter och den data som samlats in endast får nyttjas i 

forskningsändamål. Konfidentialitetskravet innebär att insamlat material ska hanteras 

konfidentiellt och förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till materialet. 

Informanterna ska också avidentifieras. 

 

De etiska kraven har uppfyllts i denna studie genom att informationsbrev (Bilaga 2) 

skickades ut till samtliga informanter där studiens syfte, tillvägagångssätt och 

författarna presenterades. Informanterna fick innan intervjun skriva på ett 

samtyckesbrev (Bilaga 4). All inhämtad information har hanterats med sekretess och 

finns endast tillgänglig för författarna själva och handledaren. Informanternas identitet 

kodades om till siffror och inget i den transkriberade texten eller i citaten kan härledas 

till en särskild individ. 
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Resultat 

 

Kategori 

 
Underkategori 

När sjukdomslidande blir vårdlidande 

 

 

Att inte bli tagen på allvar 

När vården inte vårdar 

När vården inte möter- att inte bli sedd 

 

 

Det etiska kravet 

”Det är bara mensvärk” 

Patienten som expert på sig själv Den förbisedda experten- bristande delaktighet 

Den vårdande relationen 

 

 

 

När sjukdomslidande blir vårdlidande 

Att inte bli tagen på allvar 

Informanterna beskriver att de gång på gång blivit avfärdade när de sökt vård för sina 

besvär. Några beskrivningar handlar om ett upplevt oengagemang från 

sjukvårdspersonalen, medan andra har upplevt det som ett förminskande av deras 

besvär. De har alla vid upprepade tillfällen känt att de inte blivit lyssnade på och att 

sjukvårdspersonalen ignorerat deras behov. Den gemensamma känslan detta bemötande 

har lämnat hos samtliga informanter har varit att de inte blivit tagna på allvar i sin 

situation.  

 
“Det var ingen som tog det seriöst, jag blev hemskickad med du har inte ont, det är inget 

fel på dig /…./ Det kändes ju fruktansvärt för jag hade ju kramper och jag vet inte vem 

som fejkar att kissa på sig för skojs skull.” (3) 
 

Deltagarna har i olika grad upplevt sig misstrodda av sjukvårdspersonal när de sökt 

vård. Deras besvär har negligerats och bortförklarats genom att sjukvårdspersonal 

uttryckt att de överdriver eller att det är helt normalt att ha ont vid mens. Vissa 

informanter har fått till sig att deras besvär är psykiska vilket lett till att de ifrågasatt sig 

själva och börjat misstro sin egen kropp. Samtliga informanter återger händelser där de 

upplevt sig respektlöst bemötta, inte lyssnade på eller inte sedda, vilket lämnat dem i en 

situation där de känt sig obekräftade. Att bli bekräftad i sin situation är något som alla 

informanter uttryckt en önskan om, och som de upplevt ofta saknats i bemötandet från 

sjukvårdspersonalen.  

“... för man vill ju bli tagen på allvar i och med att det här har varit ett så stort problem 

så länge så vill man liksom ändå bli lite bekräftad ja..” (1) 
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När vården inte vårdar 

Informanterna beskriver att de förberedde sig inför mötet med vården då oro fanns att 

det ovan nämnda bemötandet väntade dem. En informant beskriver att hen inför varje 

vårdkontakt stålsatte sig inför misstron i bemötandet med sjukvårdspersonalen. Vidare 

återger en informant att förtroendet för sjukvården är obefintligt på grund av alla gånger 

hen inte har blivit lyssnad på tidigare och hemskickad utan hjälp. På grund av detta har 

informanterna dragit sig för att söka vård och berättar att de inte gärna uppsöker vården 

förrän situationen är helt ohållbar.  

“Det tar emot att åka, speciellt efter alla gånger jag har åkt in och ut i de tre månader  
och de inte lyssnade, så känns det nästan meningslöst att åka in. Jag kände mig inte trodd  
överhuvudtaget. Jag ville ju inte åka in de sista gångerna utan jag blev i väg tvingad.” (4) 

 

Informanterna har fått vänta lång tid på att få hjälp när de kontaktat vården för sina 

besvär. Då det tagit lång tid innan hjälp erbjudits har deltagarnas besvär gradvis 

förvärrats, med i ett fall livshotande tillstånd som följd. En informant beskriver hur hen 

gång på gång sökt vård för sina besvär men varje gång blivit hemskickad med en 

rekommendation om att ta smärtlindring och avvakta. Bara tre dagar innan hens tarm 

sprack tog läkaren ett beslut om utskrivning.  

 
“Ehm, ja och som sagt att den där läkaren på kvinnokliniken kanske kunde ha tagit en på 

lite allvar när man säger att man har väldigt smärtor, så att han inte liksom bara tror att 

det är väl kanske lite gas eller nånting. När det i själva verket är tjocktarmen som håller 

på att gå sönder.” (2) 

Många gånger upplevde deltagarna en fördröjning i omhändertagandet från vården. Det 

har handlat om otillräckliga undersökningar, felaktiga behandlingar och uteblivna 

återbesök. Alla utom en informant har uppgett är att det tagit flera år mellan det att de 

sökt för sina besvär första gången tills de fått sin diagnos. En informant fick vänta 17 år 

på sin diagnos.  

 

När vården inte möter- att inte bli sedd 

Det etiska kravet 

Samtliga informanter beskriver situationer där sjukvårdspersonal inte tittat på dem eller 

mött deras blick. En informant berättar att hen fick reda på sin diagnos genom att 

sjukvårdspersonal la en bunt papper med operationsberättelsen samt information om 

endometrios på sängen, och lämnade rummet utan att se på eller tala med den drabbade. 

I merparten av mötet med sjukvårdspersonal har informanterna upplevt att de inte blivit 

sedda eller hörda i sin situation. Frågor de ställt har lämnats obesvarade och upplevelsen 

av att känna sig mindervärdig återkommer hos alla deltagarna. Informanterna beskriver 

en upplevelse av lättnad i de situationer där sjukvårdspersonal har sett och bekräftat 

dem i deras situation. När personalen visar att de finns där för personen de har framför 

sig beskrivs en känsla av lättnad och tilltro. Dock är dessa situationer ovanliga och 

endast några informanter säger att de upplevt sådana möten.  
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“.. utan att man blir sedd i sin situation, och ja, blir bekräftad i den, det är väl det 
jag saknar mest. Att man ändå visar att man är där för den patienten man har framför sig 

liksom, tänker jag och det är det jag hade velat ha.” (1) 
 

“Det är bara mensvärk” 

I samtliga intervjuer har deltagarna uppgett att en kommentar har varit ständigt 

återkommande hos sjukvårdspersonalen, och det är den att det bara är mensvärk. Den 

smärta som informanterna sökt vård för normaliseras av personalen genom uttryck som 

att smärtan är normal och att det inte är något fel. De har fått till sig att alla har ont vid 

mens, och att det är något man får leva med. Informanterna har upplevt att 

sjukvårdspersonal har bortförklarat deras besvär på grund av att det setts det som ett 

normalt “kvinnobesvär”. En informant tror att normaliseringen har att göra med ett 

genusperspektiv, att endometrios är en så kallad “kvinnosjukdom” och därför inte 

prioriteras. Samtliga informanter har upplevt detta bemötande från deras första kontakt 

med sjukvården då de sökt för sina endometriosrelaterade besvär och fram till 

tidpunkten för intervjun. 

 
“Framförallt när man får höra att det är normalt ja men då vågar man nästan inte 

utmana det för att man vill ju inte vara fjantig, eller känslig eller… Så att jag tror att det 

handlar om ett normaliserande av smärta som egentligen inte ska vara normalt.” (5) 
 

Detta bemötande har enligt flera deltagare lett till att de själva normaliserat sina besvär 

och inte sett det som något avvikande. En informant beskriver hur denna normalisering 

orsakat en sorg då hen inte orkat arbeta heltid eller delta i fritidsaktiviteter, och därför 

upplevt en begränsning i det dagliga livet. En annan deltagare berättar att 

sjukvårdspersonalen planterade tanken att besvären överdrevs av deltagaren själv, och 

att hen inte vågat ifrågasätta detta trots att hen inte höll med. Det har varit ett 

genomgående problem hos informanterna att de inte vågat ifrågasätta sjukvårdspersonal 

då dessa ses som auktoritära och deltagarna inte vågat gå emot deras avfärdande. 

“Nä men det va, alltså det är normalt att ha såhär ont. Liksom det, man ska ha lite ont 

när man har mens. Och vad säger man när man är 17 år gammal och inte vet nått bättre? 

eh, så jag gick ju därifrån och se ah, så tänkte jag att ja men jag får väl bara ha det så 

här.” (6) 
 

 

Patienten som expert på sig själv 

Den förbisedda experten- bristande delaktighet 

En av bristerna i bemötandet har varit att sjukvårdspersonalen inte tagit hänsyn till 

informanternas upplevelser eller deras kunskap om sina egna kroppar. Detta har 

inneburit att de inte känt sig delaktiga i sin egen vård. Deltagarna har inte blivit 

tillfrågade om händelser som rör deras vård och behandling utan sjukvårdspersonalen 

har bestämt sådant över deras huvuden. En deltagare återgav en saknad av att bli 

tillfrågad över sin egen plan och sina egna önskningar angående behandling och vård. 

Ett sådant bemötande har hos informanterna orsakat en känsla av att inte ha kontroll 
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över sin situation. Deltagarna har upplevt att de inte har fått tillräcklig med information 

från sjukvårdspersonal, varken angående sin diagnos eller planerad behandling. I vissa 

fall har det lämnat informanterna med en oro över vad diagnosen innebär samt att de har 

fått till sig felaktig information, både från sjukvårdspersonalen och då de läst själva på 

internet. I kontakt med vården har informanterna upplevt att sjukvårdspersonal 

tillrättavisar dem och inte ser till deras funderingar och den kunskap de besitter om sin 

egen situation och sin egen kropp.  

 
“Men den, det jag saknar från dem är att dem bara hänvisar och tillrättavisar. Det   
är inte det hära ok, liksom i din värld, hur skulle din plan se ut?” (6) 

 

Då sjukvårdspersonal inte inkluderade den drabbade i vårdprocessen har flertalet 

informanter känt att de behöver kämpa för att få det bemötande och den behandling de 

önskade. Deltagarna beskriver hur de fått tjata sig till hjälp och hur 

sjukvårdspersonalens bemötande då gjort att de känt sig som jobbiga och krävande 

patienter. Det har lämnat dem med en känsla av frustration och illabefinnande. En 

informant beskriver hur sjukvårdspersonalen berättat att hen med största sannolikhet 

hade endometrios, men trots detta fått tjata sig till en laparoskopi för att få diagnosen 

bekräftad.   

 
“Men som sagt, man får stå på sig själv mycket och verkligen kämpa för att få den vården 

man har rätt till.” (4) 
 

Den vårdande relationen 

Gemensamt för alla informanter är att de enstaka gånger mött sjukvårdspersonal som 

gett dem bekräftelse, vilket har skapat en känsla av trygghet hos dem. En informant 

berättade om hur hen i ett möte med en läkare kände sig tagen på allvar då läkaren 

förklarade att informanten inte ska behöva ha det så här utan att hen ska få hjälp. 

Resultatet bemötandet gav var att informanten upplevde sig omhändertagen och trygg. 

En annan informant beskriver hur en sjuksköterska satte sig ner och verkligen tog sig tid 

att lyssna. Detta upplevdes som väldigt lugnande i en annars kaotisk situation. 

 
“Ahm, det jag tyckte var bra, det var att de lyssnade. Det var inte såhära, ah men nu ska 

du göra såhär för att jag säger att det är så.  Det var liksom berätta din historia och 

liksom din upplevelse mer än att liksom visa med handen att nu ska du göra såhär. De 

frågade liksom var jag kände, vad jag ville och vad jag tyckte. Så att man liksom känner 

att man bli hörd.”(6) 
 

De möten där sjukvårdspersonal visar en vilja att hjälpa och att de finns där för 

personen de har framför sig upplevs som de mest positiva. När sjukvårdspersonalen 

kunde tillgodose deras behov av bekräftelse och möta upp personerna i deras unika 

situation var de tillfällen som informanterna kände sig bekräftade och trygga. 

Deltagarna uttrycker att det inte har handlat om avgörande beslut eller 

behandlingsåtgärder utan de mer basala delarna av mötet två människor emellan. I de 

situationer där sjukvårdspersonalen visat en avsikt att hjälpa med det de kan för stunden 

har en känsla av trygghet skapats hos informanterna. Detta kan handla om att 

sjukvårdspersonalen erbjudit varma värmekuddar då de inte kunnat erbjuda mer 
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smärtlindring eller att de satt sig ner och tagit sig tid att lyssna. Sådana situationer 

beskriver informanterna som betydelsefulla.  

 

“… bara satt med mig och bara pratade med mig, och det var fantastiskt. Då 

kändes det liksom som om det är någon som tror på mig” (3) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet var att undersöka endometriosdrabbades upplevelse av sjukvårdspersonalens 

bemötande och omhändertagande och hur det kan ha påverkat deras livsvärld. Metoden 

som använts i studien var kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats och 

intervjuerna har utförts med en semistrukturerad frågeguide. Valet av metod gjordes då 

författarna tyckte att den var lämplig i relation till syftet som baserar sig på individens 

livsvärld. Intervjufrågorna är utformade för att besvara syftet och få en så tydlig bild 

som möjligt från informanterna.  

 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 52) menar att det i en kvalitativ forskningsintervju alltid 

råder en maktasymmetri mellan informant och intervjuare. Intervjuaren är den styrande 

då denne skapat situationen och är den som leder samtalet med sina frågor. Även valet 

av plats för intervju är viktig då störande moment kan påverka informanternas 

berättande, och det är av vikt att ta hänsyn till omkringliggande faktorer som kan verka 

störande, så som ljud och stökiga rum (Kvale & Brinkmann 2014, s. 137). I ett försök 

att jämna ut den maktasymmetri som råder vid en intervjusituation har författarna låtit 

informanterna välja plats, och även försökt att skapa en trygg miljö genom att vara 

lyhörda inför informanten och låta denne leda samtalet till en början, innan den första 

intervjufrågan ställts. Det är författarnas förhoppning att detta ingett en viss trygghet 

hos informanterna, och lett till att de känt att de kan tala fritt och föra fram sin berättelse 

utan att känna krav från författarna att berätta en viss sak. Under intervjuns gång ställde 

författarna vid behov uppföljande frågor och bad informanterna att utveckla sina svar då 

detta bedömdes nödvändigt för att hela upplevelsen skulle beskrivas på ett 

genomgående sätt. Författarna turades om att hålla i intervjuerna. Ett sådant upplägg 

valdes för att den ena författaren kunde fokusera på intervjun som sådan och den andra 

författaren kunde inneha en mer observerande roll och uppfatta reaktioner och 

underliggande meningar hos informanten.  

 

Författarna har tagit i beaktning att även en semistrukturerad frågeguide kan bli alltför 

snäv och styrande, och har därför under varje intervju försökt att anpassa följdfrågor 

utifrån informantens svar och reaktioner. Detta för att försöka fånga upp så mycket som 

möjligt av informantens livsvärldsberättelse men också för att säkerställa att studiens 

syfte besvaras. Dahlberg (2014, s. 68) menar att det krävs reflektion och öppenhet under 

hela processen när avsikten med en studie är att förstå den intervjuades livsvärld. 

Författarna har båda egna uppfattningar och erfarenheter kring endometrios och hur de 

drabbade blir bemötta i vården. Därför har studien krävt av författarna att reflektera 

kring den egna förförståelsen för att skapa ett förhållningssätt med öppenhet och 

följsamhet inför informanten och dennes berättelse. Dahlberg (2014, ss. 72-73) skriver 
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om att tygla sin förförståelse, att stanna upp och ifrågasätta det som först verkar vara 

självklart. Genom att ifrågasätta sig själv och reflektera över den egna tankeprocessen 

kan forskaren tygla sin förförståelse och inte dra förhastade slutsatser i arbetet med att 

analysera och presentera den insamlade datan.  

 

Denny (2009) beskriver hur endometrios påverkar de drabbade och begränsar dem i 

deras vardag. I ett liv med en kronisk sjukdom finns det bra och dåliga dagar, och en 

ständigt närvarande osäkerhet kring när dessa dagar infinner sig. Svårigheterna som 

författarna upplevt med att boka in intervjuer har stämt väl överens med hur symtomen 

är beskrivna, då de informanter som avbokat intervjuerna med kort varsel velat ställa 

upp men inte orkat. På grund av detta har författarna varit flexibla och låtit 

informanterna bestämma tid och plats för intervjuerna. Författarna anser inte att 

bortfallet har påverkat resultatet då informanternas berättelser har varit samstämmiga 

och skiljt sig ytterst lite från varandra. Urvalet anses vara representativt då de 

intervjuade personerna har sökt vård i olika delar av Sverige, från norr till söder. 

Studiens resultat visar därmed en bild av hur endometriosvården ser ut i olika delar av 

landet. Författarna har ställt sig frågan om resultatet hade blivit annorlunda om fler 

intervjuer gjorts. Då samtliga informanter delgivit liknande berättelser om bemötande 

och omhändertagande av sjukvårdspersonal tros inte detta vara fallet. Kvale och 

Brinkmann (2014, ss. 295-296) menar att en studies tillförlitlighet och giltighet grundar 

sig i om svaren blir samma även vid ett annat tillfälle samt att metoden undersöker det 

som den menas undersöka. Författarna anser att studien har reliabilitet och validitet då 

reflektion kring detta pågått under hela processen.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att informanterna har upplevt en misstro från sjukvårdspersonalen då de 

sökt hjälp för sina besvär. Omhändertagandet har varit bristfälligt och symtomen har 

generaliserats till normala problem vid mens. Bristerna har påverkat informanternas 

livsvärld på flera sätt. Strukturella faktorer som genus skapar föreställningar och 

påverkar hur människor bemöts och hur symtom tolkas.  

 

Den förminskade livsvärlden 

Resultatet visar att sjukvårdspersonalens synsätt på den drabbades problematik har 

effekt på hur denne ser på sin kropp och sin situation. Enligt några deltagare bidrog det 

till en misstro mot den egna kroppen när sjukvårdspersonalen inte tog hänsyn till deras 

berättelse och upplevelse. I vissa fall orsakade detta att deltagarna förlitade sig mer på 

sjukvårdspersonalens uppfattningar om situationen än sin egen kroppsuppfattning. 

Ekstrand och Saarnio (2010, s. 173) menar att sjukvårdpersonalens attityd och beteende 

lägger grunden för om den vårdsökande ska känna sig trodd på och omhändertagen. 

Tidigare studier visar också hur endometriosdrabbade upplever frustration och 

besvikelse över sjukvårdspersonalens bristande bemötande och omhändertagande 

(Lövkvist, Boström, Edlund & Olovsson, 2016). Författarna till examensarbetet tror att 

mötet mellan sjukvårdspersonal och den som söker vård påverkar hur den vårdsökande 

erfar sin livssituation. Birkler (2007, ss. 56-59) skriver om det mellanmänskliga mötet 

som ett etiskt krav. När vårdaren möter patienten ansikte mot ansikte skapas ett etiskt 

krav där vårdaren måste sätta sin egen person åt sidan och låta patienten vara 
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vägledande i processen. Genom att undvika att möta den andres ansikte eller blick kan 

en distans upprätthållas och det etiska kravet undvikas. Detta är intressant då många av 

informanterna berättat just om hur sjukvårdspersonal inte mött deras blickar eller ens 

tittat på dem. För att det vårdande mötet ska komma till stånd krävs en inbjudan från 

vårdaren, vilket kan ske genom att möta patientens ansikte med sitt. När detta brister, 

och vårdaren visar oengagemang eller rent av ogillande, blir mötet istället 

energikrävande och obehagligt för patienten (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 192-194). 

Deltagarna beskriver hur sjukvårdspersonalens bemötande gjort att de känt sig som 

jobbiga patienter och hur frustrerande och påfrestande det varit. Flera informanter har 

upplevt sig tjatiga då de har stått på sig för att bli lyssnade på. Det har blivit en kamp för 

den vård de vet att de har rätt till.     

 

Studier visar (Young, Fischer & Kirkman 2015) att endometriosdrabbade har mötts av 

okunskap kring sjukdomen i kontakt med sjukvårdspersonal. Konsekvenser av detta 

leder till otillräckligt stöd, bristfällig information och vård till de drabbade. Det är 

tydligt att sjukvårdspersonal behöver öka sin kunskap om endometrios för att reducera 

den drabbades oro och stress. Denny (2004) tar upp att personer som söker vård för 

endometriosrelaterad smärta upplever att symtomen förminskas och normaliseras i 

mötet med vården. Informanterna i examensarbetet beskrev att sjukvårdspersonalen inte 

såg till deras sjukdomsbild utan avfärdade dem genom att förmedla att deras besvär var 

normala menstruationsbesvär. Författarna anser att det föreligger bristfällig kunskap om 

endometrios, och att en ökad kunskap hos sjukvårdspersonalen krävs för att de drabbade 

ska få ett bemötande där de känner sig trygga. 

 

De situationer som informanterna har beskrivit som positiva är då de har känt sig 

lyssnade på, att det var någon som trodde på dem när de beskrev sina känslor och 

upplevelser. Författarna till examensarbetet tror att de positiva händelserna uppstod då 

relationen med sjukvårdspersonalen kändes jämlik och livsvärldsperspektivet lyftes 

fram och informanterna fick plats i mötet med vården. Dahlborg Lyckhage (2015, ss. 

70-72) menar att sjukvårdpersonal kan minska den ojämlika vårdrelationen genom att 

vara tillmötesgående mot den vårdsökande och aktivt ge individen egenmakt. Det kan 

göras med små medel så som att fråga hur den som söker vård upplever sin situation 

samt ge personen tid och utrymme att berätta. Genom att låta den vårdsökandes 

livsvärld vara i fokus och se den unika individen som expert på sin kropp kan vården 

ske i enlighet med ett etiskt patientperspektiv. 

 

Strukturer och normer i vården 

Att sjukvårdspersonal inte tar de endometriosdrabbades besvär på allvar tror författarna 

även beror på rådande normer och aktuella uppfattningar om vad som hör till den 

kvinnligt kodade kroppen. Sådana föreställningar hindrar sjukvårdspersonalen att möta 

den drabbade i sitt lidande. 

 

Relationen mellan patient och vårdpersonal som möts präglas av ett maktförhållande där 

patienten har mindre makt att bestämma över situationen. Utöver den asymmetriska 

relationen finns andra maktordningar som utformar ett ojämlikt förhållande, kön är en 

sådan. I sjukvården finns det uppfattningar om ett givet genusmönster med tolkningar 

och förutfattade meningar om hur människor agerar inom en norm (Ekstrand & Saarnio 
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2010, ss. 169-171).  En studie av Markovic, Manderson & Warren (2008) visar hur 

endometriosdrabbades besvär gång på gång normaliseras av sjukvårdspersonal och 

bortförklaras som normala menstruationsbesvär. Sjukvårdspersonalen har förmedlat att 

besvären är något som hör till den kvinnligt kodade kroppen och är den drabbades lott i 

livet, något som ska härdas ut. Sveriges Kommuner och Landsting (2014, s. 20) menar 

att det finns en risk med att tolka olika besvär utifrån normativa föreställningar 

angående personen som söker vård. Sjukvårdspersonalens stereotypa uppfattningar och 

synsätt beroende på hur individen kodas utifrån kön, leder till att likartade besvär 

bemöts på olika sätt. Exempelvis tolkas vissa besvär som psykosomatiskt eller 

kroppsligt beroende på vem det är sjukvårdspersonalen möter. Informanterna i 

examensarbetet har i mötet med sjukvårdspersonal fått höra att de överdrev, att deras 

upplevelse var ett tecken på psykisk ohälsa snarare än fysiska smärtor. Författarna till 

examensarbetet tror att sjukvårdspersonalens föreställningar angående genus kan 

medföra en vård som är ojämlik och orsaka ett lidande för vårdtagaren.  

 

Författarna tror att sjukvårdspersonal behöver bli medvetna om de genusmönster som 

finns i organisationen för att en jämlik vård ska kunna uppnås. I vårdmötet bör 

sjukvårdspersonal ha ett holistiskt och neutralt bemötande och se till patientens livsvärld 

så att den enskilde individens behov tillfredsställs. Halime, Lagro-Janssen, 

Widdershoven och Abma (2011) menar i sin studie att medvetenheten kan öka om 

sjukvårdspersonal utbildas i att uppmärksamma och synliggöra genusmönster. Genom 

utbildning kan skillnaderna i bemötande och omhändertagande baserat på normativa 

uppfattningar om genus minska och i grunden göra vården mer jämlik. Studien menar 

också att en sådan medvetenhet bör tas med i utformandet av kliniska riktlinjer. 

Gunnarsson och Lau (2015, s. 244) menar att medvetenheten även bör innefatta en 

reflektion hos sjukvårdspersonalens över sin egen roll för att belysa omedvetna 

beteenden och attityder. En början till förändring är att granska egna värderingar och 

normer för att se hur de påverkar en själv och hur de påverkar den som söker vård.  

 

I slutet på intervjuerna ställde författarna en fråga om vad den intervjuade trodde att 

dennes upplevelse angående sjukvårdspersonalens bemötande och omhändertagande 

berodde på. Samtliga informanter trodde att det grundade sig i hur sjukvårdspersonalen 

betraktade vissa symtom utifrån den sökandes kropp. De återgav att känslan av att inte 

bli tagen på allvar grundade sig i att deras sjukdomsbild relaterade till menstruation. De 

upplevde att sjukvårdspersonalen normaliserade deras besvär och att deras oro och 

funderingar avfärdades med kommentaren “det är bara mensvärk”. Relaterat till tidigare 

forskning och informanternas egna berättelser står det klart för författarna att 

problematiken grundas i en okunskap om den kvinnligt kodade kroppen och en 

oreflekterad hållning till rådande normer kring genus. Bemötande och omhändertagande 

brister i de punkter som vårdvetenskapen lyfter som essentiella för ett gott vårdande. 

Öhman (2009, s. 30) menar att genom att synliggöra hur genus skapas och verkar i 

vårdstrukturer kan arbetsrutiner som främjar eller missgynnar olika individer upptäckas 

och förebyggas. Författarna till examensarbetet menar att det finns flera punkter att 

arbeta med för att förbättra de endometriosdrabbades situation.  
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SLUTSATSER 

Resultatet av examensarbetet visar på ett ökat behov av kunskap och medvetenhet om 

endometrios hos sjukvårdspersonal för att ge ett omhändertagande som upplevs 

vårdande för den drabbade. Författarna anser att en ökad kunskap om endometrios 

behövs för att en grundläggande förändring ska kunna ske. Utöver detta krävs att 

sjukvårdspersonal reflekterar kring rådande normer om genus för att få en insikt i hur 

dessa normer påverkar deras arbete. Det vårdvetenskapliga förhållningssättet där 

patienten är i fokus och ses som expert på sig själv behöver i högre grad införlivas i det 

dagliga arbetet hos sjukvårdspersonal. Något som också framkommit i resultatet är att 

bemötande och omhändertagande skiljer sig mycket lite runt om i landet, och författarna 

menar att detta visar på att tydliga nationella riktlinjer behövs för att 

endometriosdrabbade ska få en god vård.  
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Bilaga 1 

     

Intervjuguide. 

  

Ålder: 

 

Hur lång tid tog det från din första kontakt med vården tills du fick din diagnos? 

 

Antal år diagnos: 

 

Kan du beskriva din upplevelse av kontakten med sjukvården då du sökte för dina 

besvär för första gången? 

 

Hur upplevde du bemötandet? 

 Om positivt. Vad var det som var bra?  

 Om negativt. Hur hade du önskat att det skulle ha varit? 

 

Vad hände efter den första kontakten? 

 Uppföljning?  Utredning?   

 

Hur uppfattar du sjukvårdspersonalens kunskap och kompetens på området? 

 Om otillräcklig, på vilket sätt?   

 

Kan du beskriva på vilket sätt du har fått information och kunskap om diagnosen? 

 

Upplevde du någon skillnad i bemötandet före respektive efter du fått din diagnos? 

 

Kan du beskriva din samlade upplevelse av vårdpersonalens omhändertagande och 

bemötande i samband med din sjukdom? 

 Fanns  det något som skulle kunna ha gjorts annorlunda? 

 I så fall vad och på vilket sätt? Vilket stöd och vilken hjälp hade du önskat? 

 

Har du någon tanke kring vad det bemötande du fått från sjukvårdspersonal kan bero 

på? 

 

Eventuella följdfrågor: 

 

”Kan du beskriva…” 

 

”Skulle du vilja utveckla ditt svar?” 

 

”Hur upplevde du det”? 

 

”Har du några frågor du vill ställa till oss”? 
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Bilaga 2 

     

Till deltagare av intervjustudie, 

 

Intervjustudie angående upplevelsen av bemötande och omhändertagande i mötet med 

sjukvårdspersonal. 

 

Hej! 

 

Vi heter Anna Drejare och Hanne Pedersen och studerar till sjuksköterskor på 

Högskolan i Borås. Vi håller på att genomföra vårt examensarbete, en kandidatuppsats, 

och avsikten med studien är att undersöka hur personer med diagnosen endometrios 

upplever bemötandet och omhändertagandet av sjukvårdspersonal. Vi önskar därför 

intervjua dig som har en endometriosdiagnos. 

 

Genom att beskriva hur personer med diagnosen endometrios upplever bemötande och 

omhändertagande av sjukvårdspersonal vill vi ge en ökad förståelse för patientgruppen 

samt bidra till en ökad medvetenhet bland sjukvårdspersonal. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens  

gång ifall Du önskar. För dig som tackar ja till att bli intervjuad är det viktigt att känna 

till att all information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och kodas, så att 

inga uppgifter du lämnar kan knytas till just dig. 

Intervjun beräknas ta 30-45 minuter och kommer ske på överenskommen plats och 

spelas in med digital ljudupptagning. 

 

Vi ser fram emot att höra ifrån Dig, alla frågor är välkomna! Din medverkan är 

värdefull. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Anna Drejare 

xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx 

xxx- xxxxxxx 

 

Hanne Pedersen 

xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx 

xxx- xxxxxxx 

 

Handledare: 

Monica Lindblad 

xxx- xxxxxxx 

 

xxxxxx.xxxxxxxx@xx.xx 
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Bilaga 3  

    

Till ordförande Endometriosföreningen 

 

Hej ordförande! 

 

Vi heter Anna Drejare och Hanne Pedersen och är sjuksköterskestudenter vid 

Högskolan i Borås, termin 6. Vi ska skriva kandidatuppsats under våren och området 

som ska studeras berör hur endometriosdrabbade upplever bemötande och 

omhändertagande från sjukvårdspersonal. 

 

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

era medlemmar som kan tänka sig ställa upp i en intervju. Vi söker personer som är 

över 18 år, bor i Västra Götaland och har sökt för sin problematik inom hälso- och 

sjukvården. Tidsperioden för intervjuerna planeras till veckorna 12-14. 

 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod med semistrukturerade forskningsintervjuer 

då vi söker upplevelser och erfarenheter hos informanterna. Det är frivilligt att delta i 

studien och vi kommer att efterfråga informerat samtycke. Informerat samtycke innebär 

att de som intervjuas får tillräcklig information och förstår vad den innebär, för att 

kunna fatta ett beslut om de vill delta i intervjuerna. Informanterna kommer att få 

information om att de kan hoppa av studien när som helst utan att ange orsak. Alla 

uppgifter som framkommer under intervjuerna kommer att hanteras med sekretess och 

avidentifieras i den färdiga uppsatsen. 

 

Vi skulle vara tacksamma Om Du har möjlighet att skicka ut en förfrågan om 

deltagande till endometriosdrabbade som kan vara intresserade att ställa upp i studien. 

Om Du känner dig tveksam eller har ytterligare frågor rörande undersökningen är Du 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare. Vid godkännande kommer vi skicka 

ett mail till dig med förfrågan och information till deltagarna som Du kan dela ut. 

 

Vänlig hälsning, 

 

Anna Drejare  

Sjuksköterskestudent 

Telefonnummer: xxx-xxxxxxx 

Epost: xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx 

 

Hanne Pedersen 

Sjuksköterskestudent  

Telefonnummer: xxx- xxxxxxx 

Epost: xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx 

__________________________ __________________________ 
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Handledare: 

 

Monica Lindblad 

xxx- xxxxxxx 

 

xxxxxx.xxxxxxxx@xx.xx 
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Bilaga 4 

    

 

Samtyckesbrev för medgivande av deltagarna 

 

  

Jag har blivit informerad angående studien som berör endometriosdrabbades 

upplevelser av bemötande och omhändertagande av sjukvården samt studiens syfte. Jag 

är intresserad av att delta i studien och vet att deltagandet är frivilligt då jag när som 

helst under studiens gång har möjlighet att avbryta utan att ange någon orsak. Jag är 

underrättad kring att intervjuerna kommer spelas in med ljudbandspelare som senare 

kommer transkriberas till text, att jag kommer avidentifieras samt att allt material 

behandlas konfidentiellt. 

 

Namn: 

_____________________________________________________________________ 

 

E-post: 

_____________________________________________________________________ 

 

Ort och 

datum:_______________________________________________________________ 

 

 

Jag godkänner att intervjun spelas in: JA NEJ 

 

 

 

 


