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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinnan växer på annan plats än i 

livmodern. Endometrios kan orsaka stark smärta och ett stort lidande för den drabbade 

kvinnan. Forskning visar att endometriosdrabbde kvinnor upplever bristande bemötande och 

en okunskap från sjukvården. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors och 

barnmorskors upplevelser av vårdmöten med endometriosdrabbade kvinnor. Metod: 

Kvantitativ metod med kvalitativa inslag och deskriptiv ansats via en empirisk studie. 

Resultat: De flesta studiedeltagarna upplever brister i sin kunskap om endometrios och 

önskar mer kunskap för att kunna bemöta och hjälpa endometriosdrabbade kvinnor. Några 

av studiedeltagarna upplever inte brister i lika stor utsträckning men önskar ändå mer 

kunskap om den gynekologiska sjukdomen endometrios. Det förekommer faktorer som kan 

påverka kommunikationen i vårdmöten. Endometriosdrabbade kvinnor upplevs vara svåra 

att bemöta och hjälpa. Slutsats: Kunskapen och medvetenheten om endometrios behöver 

fördjupas hos alla sjuksköterskor i studien. Fördjupad kunskap kan medföra att 

sjuksköterskor känner sig tryggare i vårdmötet vilket kan resultera i en bättre omvårdnad för 

endometriosdrabbade kvinnor. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Endometriosis is a disease in which the uterine mucosa grows elsewhere than 

in the uterus. Endometriosis can cause severe pain and great suffering for the affected 

woman. Research shows that endometriosis-afflicted women experience inadequate care and 

a lack of knowledge from the health care system. Purpose: The purpose was to investigate 

nurses’ and midwives’ experiences of the healthcare encounters with endometriosis-affected 

women. Method: Quantitative method with a qualitative elements and a descriptive 

approach via an empirical study. Results: Most study participants experience shortcomings 

in their knowledge of endometriosis and want more knowledge to be able to respond to and 

help endometriosis-affected women. Some of the study participants do not experience 

deficiencies to the same extent, but still want more knowledge about the gynecological 

disease endometriosis. There are factors that affect communication in healthcare encounters. 

Endometriosis-affected women are perceived to be difficult to respond to and help. 

Conclusion: The knowledge and awareness of endometriosis needs to be deepened in all the 

nurses in the study. In-depth knowledge can mean that nurses feel more secure in healthcare 

encounters, which can result in better nursing care for endometriosis-affected women. 
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INLEDNING 

Det finns kvinnor som lider av mensvärk, men vad är normalt och när ska man söka vård? 

När mensvärken påverkar vardagslivet, arbetslivet och sociala relationer negativt kan det 

vara en indikation på att mensvärken beror på sjukdomen endometrios och kontakt med 

vården bör upprättas. Ca 10% av jordens kvinnliga befolkning i fertil ålder är drabbade av 

endometrios. Tidigare forskning visar att det kan ta lång tid innan diagnos ställs och rätt 

behandling inleds. I många fall uttrycker de drabbade kvinnorna främst att de känner sig 

misstrodda och förbisedda i mötet med vården. Sjuksköterskans ansvar är att främja en god 

omvårdnad som utgår från patientens individuella behov. Det finns få genomförda studier 

som belyser sjuksköterskors och barnmorskors upplevelser i vårdmöten med 

endometriosdrabbade kvinnor och då ett vårdmöte involverar två parter är det viktigt att båda 

perspektiven beaktas. 

BAKGRUND 

Endometrios 

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ca 10 % av alla kvinnor i fertil ålder världen 

över (Cox, Henderson, Andersen, Cagliarini & Ski, 2003). I Sverige uppskattas ca 250 000 

kvinnor vara drabbade och många av dem får svår mensvärk i tidiga tonåren. Endometrios 

är en inflammatorisk östrogenberoende sjukdom, som innebär att vävnad som liknar 

livmoderslemhinnan växer på annan plats i kroppen än i livmoderhålan. Endometriosen 

följer den normala hormonella menstruationscykeln. Det innebär att när den normala 

menstruationen påbörjas, börjar det även blöda i endometriosen som befinner sig utanför 

livmodern. Blödningen leder till att det skapas irritation och inflammation i omgivande 

vävnad (Socialstyrelsen, 2018). Inflammationen i sig orsakar i förlängningen ärrbildning 

(Olovsson, 2018) och kan även leda till sammanväxningar av organsystem (SBU, 2018).  

Orsaken till varför en kvinna drabbas av endometrios är i dagsläget inte fastställt. Det finns 

en rad olika hypoteser, bland annat misstänks det kunna bero på bakåtgående menstruation 

där blödningen, istället för att ta den normala vägen ut ur kroppen, tar sig upp via äggledarna 

och läcker ut i buken. Detta misstänks ske i samband med att immunsystemet ej är kapabelt 

till att bryta ned endometriosen som bildats utanför livmodern (Bergqvist, 2004). 

Symtom 

Det främsta symtomet vid endometrios är svåra menstruationssmärtor som kan stråla ut till 

ryggen, underlivet och benen. Infertilitet, djupa samlagssmärtor, buksmärtor och smärtor vid 

tarmtömning är symtom som också är vanligt förekommande för endometriosdrabbade 

kvinnor (Socialstyrelsen, 2018). Nedstämdhet, kraftiga menstruationer, känsla av att vara 

uppsvälld, diarréer och förstoppning finns med i den breda symtombild som kan utspela sig 
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(Huntington & Gilmour, 2005), medan en del drabbade kvinnor inte upplever några symtom 

alls på endometrios (SBU,2018). Taylor et al. (2018) kom i sin studie fram till att 20 - 50% 

av kvinnor som genomgår behandling för infertilitet har endometrios utan att veta om det.  

Lövkvist, Boström, Edlund och Olovsson (2016), har i sin studie kommit fram till att det 

finns en stor skillnad i upplevda symtom hos olika åldersgrupper i Sverige. Yoldemir (2018) 

fann att kvinnor med endometrios som är yngre än 40 år upplever större påverkan på sin 

livskvalitet än kvinnor som är äldre än 40 år. Det som framkommer är att symtomen hos 

kvinnorna över 40 år är mer depressiva än smärtrelaterade. Dessa symtom har stor påverkan 

på kvinnors välbefinnande då de påverkar och begränsar deras vardagsliv negativt. Det 

framkom även att kvinnor med endometrios har lägre livskvalitet än kvinnor som inte lider 

av symtom kopplade till endometrios (Yoldemir, 2018). 

Utredning och diagnos 

Vid endometriosmisstanke är symtombilden en indikation och kan ge underlag för vidare 

utredning. För att med säkerhet kunna fastställa diagnosen används patientens symtombild 

som ett basunderlag tillsammans med sjukdomshistoria och gynekologisk undersökning. 

Ultraljudsundersökning och titthålsoperation (laparoskopi) är i många fall ett måste för att 

kunna fastställa en diagnos (Socialstyrelsen, 2018). Endometriosens storlek, lokalisation och 

utseende varierar markant, vilket kan försvåra utredningen. Trots genomgången 

undersökning med hjälp av laparoskopi kan endometriosen missas då vävnaden inte alltid 

utmärker sig från den normala vävnaden (Taylor et al., 2018).  

Denny (2004) kom i sin studie fram till att genomsnittlig tid till diagnos för de kvinnor hon 

intervjuat var sex år. Det kunde dock variera från 3 månader upp till 14 år. Anledningen till 

att det dröjt innan kvinnorna fått en diagnos skiljde sig från att vårdpersonalen misstrott 

kvinnorna och de upplevda symtomen, till att de förklarat den svåra smärtan som normala 

tillstånd (Denny, 2004). Problem som inverkar vid diagnossättning är att kvinnornas 

symtombild kan variera kraftigt, vara svårtolkade och inte direkt relaterade till 

menstruationen. Symtomen kan misstolkas som symtom från andra sjukdomstillstånd vilket 

kan leda till undersökning av exempelvis tarm och urinblåsa. När det inte förekommer några 

patologiska fynd från dessa organ kan kvinnan friskförklaras eller få en symtomdiagnos som 

Irritable Bowel Syndrome (IBS), vilket då resulterar i att utredningen avstannar och 

symtomen kvarstår (SBU, 2018). 

Behandling 

Den initiala behandlingen både vid misstänkt och verifierad endometrios är smärtstillande 

läkemedel och hormonella preventivmedel (Socialstyrelsen, 2018). I Sverige är det i dagens 

läge standardiserat att behandlingen oftast inleds med p-piller, mini-piller, hormonspiral, p-

stav eller p-spruta. Syftet med behandlingen är att uppnå låga nivåer av östrogen för att 

ägglossningen och menstruationen ska utebli. På så vis strävar behandlingen efter att 

inaktivera endometriosen samt att lindra smärta. Uteblir förväntat behandlingsresultat finns 

möjligheten att försätta kvinnan i ett tillfälligt klimakterium med hjälp av GnRH-agonist 

behandling. Kirurgisk behandling som utförs är framförallt laparoskopi. Genom titthålet kan 

kirurgen operera bort hela eller delar av endometriosen (SBU, 2018). De kirurgiska 
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åtgärderna erbjuds främst när patienten inte upplever tillräcklig symtomlindring med 

farmakologisk eller andra symtomlindrande medel. Endometrios kan vara svårbehandlat och 

leda till upprepade operationstillfällen. Kirurgiska åtgärder är ingen garanti för symtomfrihet 

och konsekvenserna av en operation kan bidra till långvarig smärta. Det är därför viktigt att 

vårdpersonal inte förbiser kvinnornas subjektiva upplevelser av sin situation efter 

genomgången behandling (Socialstyrelsen, 2018). 

Lidandet är en del av livet 

Lidande är något som förekommer i alla människors liv och uttrycker sig olika för personen 

som upplever det. Livslidande är lidande som är relaterat till den lidande personens liv och 

upplevda livssituation. Vid sjukdom förändras ofta personens syn på sin livssituation och 

känslor som osäkerhet inför framtiden uppstår (Arman, 2015a). Kvinnor som har svårt att 

bli gravida kan uppleva oro inför hur framtiden kan komma att se ut när det kommer till barn 

och familj (Denny, 2009). Livslidande kan kopplas samman med mening med livet och den 

själva existensen, och när livslidande är närvarande är personens värdighet hotad. Den 

närvarande sjukdomen eller ohälsan kan påverka personens möjlighet att fungera i 

vardagssituationer såsom i arbete eller familjesituationer. En oförståelse för personens 

situation bidrar till ökat lidande, vilket många av kvinnorna med endometrios vittnar om 

(Gilmour, Huntington & Wilson, 2008).  

Sjukdomslidande relateras samman med de upplevelser en person har i samband med 

sjukdom, behandling eller ohälsa (Arman, 2015a). För många av kvinnorna som drabbas av 

endometrios är intensiv smärta ett framträdande symtom som påverkar möjligheten att 

fungera i vardagen (Huntington & Gilmour, 2005). Sjuksköterskan har ett stort ansvar att ta 

del av patientens upplevda lidande och göra sitt yttersta för att lindra det. Det första steget 

är att förstå patientens livsvärld, förstå vad lidandet betyder för patienten och ha kunskap om 

att lidande kan uttryckas olika. Genom att förstå att lidande kan uttryckas olika, kan 

sjuksköterskan även förstå och förmedla att hur den lidande patienten ger utrymme för 

lidande i sitt liv även kommer påverka patientens förmåga att hantera och uthärda lidandet 

(Flesner, 2010). 

Vårdmöten 

Ett vårdmöte uppstår när en person kommer i kontakt med hälso- och sjukvården. De flesta 

vårdmöten uppstår när en person upplever frånvaro av hälsa och välbefinnande. Vårdmötet 

har betydelse för patientens upplevda hälsa (Dahlberg & Dahlberg, 2015). Vårdmöten bör 

genomsyras av respekt för patienten och en vilja att ta del av patientens livsvärld. 

Sjuksköterskan måste visa ett genuint intresse för patienten. Vid ett lyckat vårdmöte känner 

patienten sig trygg, sedd och hörd. I och med detta skapas ett förtroende och grunden för att 

uppnå lyckad vård har lagts. Om sjuksköterskan lyckas skapa ett förtroende mellan parterna 

kan ett gott vårdmöte skapas (Ekebergh, 2015). Att missförstånd och fel uppstår i vårdmötet 

mellan endometriosdrabbade kvinnor och sjuksköterskan tros bero på okunskap om 

endometrios och behandling hos båda parterna (SBU, 2018). 
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Kvinnornas upplevelser av vårdmötet 

Det finns både negativa och positiva upplevelser av vårdmötet. Det finns fler 

endometriosdrabbade kvinnor som har en negativ upplevelse att berätta om. Kvinnor med 

negativa upplevelser berättar om att det upplevt svårigheter med att få sin röst hörd och sina 

symtom tagna på allvar. Detta kan vara en anledning till att det tar lång tid att få diagnosen 

(Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014). Kvinnor har berättat att de vid 

upprepade tillfällen fick höra att det inte var något fel med dom trots att de led av svåra 

besvär (Denny, 2004).  I studien av Cox et al. (2003) upplevde kvinnorna att de vid flertalet 

tillfällen blev misstrodda och fick sina upplevelser avfärdade. Moradi et al. (2014) skriver 

att yngre kvinnor i tonåren som medverkat i deras studie berättar att de kunde få höra 

uttalanden om att de var för unga för att kunna ha endometrios, att deras symtom var 

inbillade och att de hittade på för att få uppmärksamhet. 

Under vårdmötet var det flera kvinnor som upplevde att de inte fick relevanta frågor relaterat 

till varför de sökte vård. Det ingav ett intryck om okunskap inom vården. När kvinnorna 

upplevde att de inte fick den vården de behövde skapades en drivkraft till att kämpa för sina 

rättigheter. Genom att lära sig om sjukdomen själva kunde de stå upp mot vården och det 

var då vården tog dessa kvinnor på allvar. När kvinnorna fick sin diagnos upplevde de att 

sättet de fick beskedet på kunde vara taktlöst och förminskande som ett resultat av empati- 

och kunskapsbrist (Cox et al., 2003). Informationen som gavs om sjukdomen upplevdes 

bristfällig av många kvinnor (Moradi et al., 2014). De rapporteras även om bristande 

information gällande framtida behandlingsplan. Några kvinnor fick som råd att bli gravida 

och fortsätta amma så länge de kunde, detta trots de kända svårigheterna för vissa 

endometriosdrabbade kvinnor att bli gravida (Cox et al., 2003). Det är inte heller ovanligt 

att dessa kvinnor har ett dysfunktionellt sexliv på grund av svåra samlagssmärtor. Djup 

samlagssmärta är vanligt och det är sällan kvinnorna får information om detta (Denny, 2004). 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterskan har ett ansvar för att skapa 

en god relation med patienten och förutsättningar för detta är att lyssna till patienten. Genom 

att tillgodose patientens informationsbehov så kan en god relation främjas. 

Sjuksköterskans roll i vårdmötet 

Sjuksköterskan ska visa respekt och öppenhet och vara fördomsfri gentemot patientens 

livsvärld samt integritet för att skapa ett förtroende sinsemellan. Sjuksköterskan ska bekräfta 

patienten och visa verbalt och icke verbalt att hen är närvarande och intresserad. Genom att 

lyssna in patienten får sjuksköterskan lättare att identifiera vad patienten behöver hjälp med 

för att uppnå god hälsa och välbefinnande, vilket kan främja en god relation och gott 

förtroende mellan patient och sjuksköterskan. Det är därför viktigt att vara nyfiken och vilja 

se till patientens enskilda situation samt vara trygg med att bli överraskad och att befinna sig 

i obekväma samtal (Ekebergh, 2015). Kan sjuksköterskan främja ett bra vårdmöte med 

patienten skapas förutsättningar för att utforma en vårdplan som passar patienten. Är 

patienten delaktig är det större chans att patienten fullföljer vårdplanen och lär sig att hantera 

sin situation med fördjupad kunskap. Detta stärker patientens välbefinnande och genererar i 

vårdande vård.  
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Det är sjuksköterskans ansvar att göra patienten delaktig för att patienten ska kunna känna 

sig inbjuden i vårdprocessen. Genom att informera om framtidsplaner, vad som kan göras 

här och nu och varför vissa undersökningar tar tid, främjas patientens känsla av att vara 

inkluderad. När patienten är delaktig kan avståndet minskas mellan patientens upplevelser 

och sjukvårdens teorier och dessa två kan mötas och stärkas av varandra. Genom att främja 

en god vård respekteras patientens värdighet. Enligt etiska dokument är värdighet 

grundläggande påbud om att alla människor har lika värde. Det betyder att sjuksköterskan 

skall visa varje enskild patient att de har ett värde och har rätt till att bli sedd och hörd. Då 

värdigheten hotas vid närvaro av sjukdom är det viktigt att patienten möts med god 

omvårdnad för att värna om värdigheten hos enskild patient (Ekebergh, 2015).  

Endometriosdrabbade kvinnor upplever ofta stor smärta både psykiskt och fysiskt och får 

blottlägga detta vilket kan komma att hota deras integritet (Cox et al., 2003). Sjuksköterskans 

värdighet kan också komma att hotas vid bristande kompetens och vårdhandlingar som kan 

riskera att kränka eller skada patienten, de kan uppleva en moralisk stress som följd av 

bristande vård (Arman, 2015b). Vid bristande vård kan ett vårdlidande uppstå. Det är det 

lidande som hälso-och sjukvården är ansvarig för, då lidandet är starkt förbundet med 

vårdsituationer där frånvaro av vårdande vård uppstår. Det är i dessa vårdsituationer då 

patienten inte upplever sig väl mött eller omhändertagen som lidande uppstår och 

sjuksköterskan då ökar lidandet istället för att lindra det (Arman, 2015a). Till följd av den 

höga arbetsbelastningen sjuksköterskor utsätts för är det inte ovanligt med trötthet och 

utbrändhet inom yrket. Detta kan resultera i att sjuksköterskor inte orkar att hjälpa lidande 

patienter fullt ut. Genom att förbättra arbetsvillkoren och utveckla hjälpmedel för 

sjuksköterskor kan det resultera i minskat lidande för patienten (Dempsey, Wojciechowski, 

McConville & Drain, 2014). Sjuksköterskan ska lyssna till patientens berättelse för att kunna 

identifiera vad hälsa betyder för varje enskild patient för att främja vårdande vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad som innefattar både det vetenskapliga 

kunskapsområdet och det patientnära omvårdnadsarbetet. Det vetenskapliga 

kunskapsområdet innefattar en utgångspunkt i en humanistisk människosyn och kunskap 

gällande hälsa, ohälsa, välbefinnande, lidande och död. Sjuksköterskan ska arbeta för att 

patienten ska få sina behov tillfredsställda genom ett etiskt förhållningssätt. Etik berör all 

omvårdnad och det är sjuksköterskans ansvar att förhålla sig till den etiska koden. Detta 

innebär att det etiska förhållningssättet ska vara synligt i mötet med patienten där patientens 

värderingar, trosuppfattning och mänskliga rättigheter respekteras. Sjuksköterskan ska 

företräda patienten, visa ödmjukhet inför patientens upplevelser samt respektera patientens 

egna val och förse patienten med information som möjliggör välgrundade beslut (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I grunden handlar omvårdnad om vårdmötet mellan patient 

och sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 
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PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att kvinnor med endometrios upplever brister i vården. De berättar om 

bristfälligt bemötande från vårdpersonal och otillräcklig behandlingsplan. Kvinnorna har 

även berättat att de upplever att det grundar sig i bristande kunskap hos vårdpersonal. 

Sjuksköterskor och barnmorskor ska arbeta efter etiska koder där bland annat evidensbaserad 

vård skall utföras och ge lika vård och omvårdnad till alla. Sjuksköterskornas och 

barnmorskornas upplevelser av vårdmöten med endometriosdrabbade kvinnor är ett område 

som inte har studerats tillräckligt mycket. Genom att synliggöra sjuksköterskors och 

barnmorskors upplevelser av vårdmöten och den egna kunskapen om endometrios kan det 

bidra till underlag för förbättringsarbeten. Förbättringsarbeten och utbildningsinsatser kan 

inriktas till de enheter som anser sig behöva det. I slutändan kan det resultera i ett bättre 

bemötande och en bättre omvårdnad för kvinnor med endometrios. 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors och barnmorskors upplevelser av vårdmöten med 

endometriosdrabbade kvinnor. 
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METOD 

Design 

Denna studie är en enkätstudie. Det är en kvantitativ metod med kvalitativa inslag och 

deskriptiv ansats via en empirisk studie. Kvantitativ metod innebär studier där det sker 

mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Resultatet 

kan presenteras i siffror och statistik. Kvalitativ metod innebär att data som samlas in utgörs 

av studiedeltagarnas egna upplevelser och berättelser. Deskriptiv ansats betyder att i siffror 

beskriva det insamlade materialet och empirisk vetenskap innebär att kunskaperna grundas 

på observationer av verkligheten (Patel & Davidsson, 2003). Sökning av artiklar visade att 

det fanns begränsad forskning av sjuksköterskors och barnmorskors upplevelser av 

vårdmöten med endometriosdrabbade kvinnor. Författarna ansåg därför att en empirisk 

studie via enkäter var lämpligt tillvägagångssätt för att undersöka sjuksköterskans och 

barnmorskans perspektiv. Enkäter är ett bra sätt att nå ut till ett större antal deltagare och 

därmed kunna öka mängden data för analys (Dahlberg, 2014).  

Urval 

Inklusionskriterier var grundutbildade sjuksköterskor, barnmorskor eller sjuksköterskor med 

specialistutbildning. Inkluderade enheter var vårdcentraler, ungdomsmottagningar, 

akutmottagningar, barnmorskemottagningar, gynekologimottagningar, 

gynekologiavdelningar och kvinnokliniker. Enheterna valdes då de är mottagningar som i 

huvudsak har kontakt med drabbade kvinnor. De geografiska områden som inkluderades var 

region Västerbotten, region Västra Götaland, region Kalmar och region Gotland. Det gjordes 

ett bekvämlighetsurval via författarnas kontakter eftersom urvalen enligt Dahlberg (2014) 

inte har den strikta betydelsen i en kandidatuppsats i jämförelse med forskning. Urvalet 

planerades med tanke på den tid som stod till förfogande för genomförandet av studien. Inga 

exklusioner gjordes gällande kön. Exklusionskriterier var läkare, undersköterskor och 

fysioterapeuter. Valet att exkludera dessa var för att författarna ansåg att deras svar inte var 

relevanta för studiens syfte. Detta resulterade i att två stycken enkäter uteslöts från analysen. 

Enkäterna uteslöts då de inte uppnådde inklusionskriterierna.  

Konstruktion av enkät  

Efterforskning av färdig och validerad enkät som kunde användas för att besvara på syftet i 

denna studie genomfördes utan resultat. Författarna valde därför att genomföra en 

enkätundersökning med egenformulerade frågor. Billhult (2017d) skriver att 

egenkonstruerade enkäter kan användas för att bättre kunna svara på det egna ställda syftet 

om det inte finns någon lämplig enkät att tillgå. Vid konstruktionen utformades frågorna för 

att svara på studiens syfte. Det som framkom i bakgrunden var att majoriteten av kvinnorna 

i tidigare studier upplevt att de finns brister i vårdmötet. Bristerna tycktes uppstå från att 

kvinnorna upplevt en okunskap och misstro i vårdmötet. Frågorna var därför konstruerade 

för att kunna få svar på om sjuksköterskorna och barnmorskorna upplever brister i sin 

kunskap om endometrios eller svårigheter i vårdmöten med kvinnorna som söker vård. Fråga 
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ett till tre var demografiska frågor som omfattade information om ålder, antal verksamma år 

samt profession. Efterföljande frågor riktade in sig på upplevd kunskap om sjukdomen, 

mötet med patienten och stöd från arbetsgivare. Slutligen gavs en möjlighet för deltagaren 

att med egna ord skriva ner synpunkter eller annat som denne ansåg vara relevant att 

förmedla. Genomgående ställdes frågorna med fasta svarsalternativ och efterföljande 

skrivyta för att kunna utveckla svaret (se bilaga 1). Den digitala länken skapades genom en 

webbsida med fri tillgång att konstruera enkäter och undersökningar (EasyQuest, 2019). 

Sidan valdes för att den är kompatibel med analysprogrammet Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). 

Datainsamling  

Innan den färdiga enkäten skickades ut till de personerna som planerades att ingå i studien 

skickades en pilotenkät ut till fyra stycken oberoende personer samt två lektorer i 

omvårdnad. Detta gjordes i enlighet med Billhults (2017c) metod för att kvalitetssäkra 

enkäten och identifiera eventuella fallgropar. När feedback på pilotenkäten mottagits 

justerades enkäten för att bättre kunna besvara studiens syfte. Initialt kontaktades respektive 

chef för den enhet enkäten planerades att skickas till. Kontakten upprättades för att informera 

om studien och undersöka intresse för att medverka, samt för att få ett godkännande att 

genomföra studien. När kontakt upprättats och ett medgivande av respektive chef erhållits, 

skickades enkäten ut tillsammans med ett informationsbrev (se bilaga 2). Distributionen 

utfördes via pappersform eller via mail med en digital länk. Enhetschefen som erhållit en 

digital länk ansvarade sedan för att vidarebefordra denna till de anställda. Enkäterna 

skickades ut maj 2019 och de samlades in under perioden juni-september 2019. I slutet av 

augusti skickades en påminnelse om enkäten ut till cheferna för att öka svarsfrekvensen. Då 

enkäten skickades ut både som pappersvariant och i digital länk var det svårt att beräkna hur 

många enkäter totalt som skickats ut. Minst 30 stycken besvarade enkäter ansågs vara ett 

minimikrav för att kunna genomföra en rimlig analys. 

Analys 

De enkäter som inkom via pappersformat matades in manuellt av en av författarna i 

easyquest. Svaren skrevs av utan ändringar av ord. Svaren från enkäterna matades sedan in 

i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) från easyquest. Enligt Billhult (2017c) 

är SPSS ett bra program att använda vid inmatning av enkätsvar. Först kontrollerades och 

redovisades respektive fråga från enkäten avseende antal, procent, medelvärde respektive 

standardavvikelser. Därefter genomfördes en statistisk analys. Tester som användes vid 

analys av enkätsvaren var T-test och Chi-2. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) 

beskriver att T-test används för att jämföra medelvärden på variabler med kontinuerliga 

värden. Med kontinuerliga värden menas egenskrivna varierande svar, exempelvis antal 

yrkessamma år. Dessa svar kan sedan vid behov kategoriseras och i de fallen analyseras med 

Chi-2. Chi-2 används för variabler på nominalskalenivå, ett exempel på en sådan variabel är 

kön eller profession (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018) De olika yrkeskategorierna, 

antal verksamma år inom professionen samt deltagarnas ålder lades in i olika grupper. 

Grupperna fick sedan en siffra som visar vilken grupp de tillhör, exempelvis så hamnade alla 

grundutbildade sjuksköterskor i samma grupp som fick siffran ett. Genomgående kodades 
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alla inkomna svar där svarsalternativet motsvarade en siffra. Exempelvis fick “Ja” siffran 

ett, medan “Nej” fick siffran två. Detta gjordes även gällande könstillhörighet, där kvinnor 

fick siffran ett, och män siffran två. Omkodningen genomfördes för att kunna analysera 

svaren i SPSS, eftersom SPSS inte kan dra slutsatser utifrån ord. Detta gjordes för att sedan 

analyseras genom Chi-2-test, genom Chi-2-test kan gruppernas svar jämföras med varandra 

för att identifiera eventuella likheter och skillnader. Slutligen utfördes ett antal jämförelser 

mellan svarande grupper och ställda frågor för att få en uppfattning om svaren skiljde sig 

grupperna emellan. Efter att testerna genomförts skapades en tabell över insamlad data där 

det framgår hur många som deltagit i studien och vilken profession de har. Tabellen som 

presenteras i resultatet är till för att skapa en överblick över studiedeltagarna och vilka frågor 

som besvarats (Billhult, 2017b). Svarsalternativen där deltagarna skrev egna kommentarer 

kopierades och lades in i ett dokument för en kvalitativ granskning. Kvalitativ 

granskningsmetod innebär att texten läses i sin helhet, därefter tas delar ut ur texten som 

svarar på studiens syfte (Henricson & Billhult, 2017). Kommentarerna lästes, analyserades 

och redovisades för att kunna ge en ökad förståelse om enkätens resultat. Enligt Billhult 

(2017a) kan kvalitativ data fördjupa förståelsen om ämnet som studeras. 

Etiska överväganden 

Som grund för de etiska övervägandena i denna studie har författarna utgått ifrån 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011). Författarna uppfyllde 

informationskravet genom att de personer som tillfrågades fick information om studiens 

syfte och utformning i informationsbrevet. Samtyckeskravet uppfylldes genom att enkäten 

var frivillig att genomföra och ifyllande av enkät uppfattades som samtycke att vara med i 

studien. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att enkäten var helt anonym, det vill säga 

ej spårbar tillbaka till person varken för författarna eller obehöriga personer. Uppgifter som 

kan avslöja studiedeltagarnas identitet har inte efterfrågats vilket är ytterligare en försäkran 

för anonymitet. Då enhetscheferna ansvarat för att distribuera enkäterna till de anställda får 

författarna aldrig tillgång till hur många som är anställda på respektive enhet eller vilka som 

är anställda där och kan därigenom aldrig få tillgång till vilka som deltagit i studien. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att det insamlade enkäterna enbart användes för studiens 

syfte och därefter förstördes. Enkäten lästes, utvärderades och godkändes av ansvarig 

examinator innan den lämnades ut. I samråd med examinator ansågs det ej nödvändigt att 

kontakta respektive fackförening för ett etiskt godkännande av studien, utan ett godkännande 

av respektive enhetschef ansågs vara tillräckligt för att få dela ut enkäterna på enheterna. 

Författarna till denna studie har varken varit patient eller vårdat en kvinna med diagnosen 

endometrios. Erfarenhet av något perspektiv förekommer därav inte. Detta medför att inga 

egna erfarenheter påverkar förförståelsen av det undersökta fenomenet. Författarna till denna 

studie har enbart varit i kontakt med endometrios via teoretisk utbildning. Den enda 

förförståelsen som författarna har erhållit är det som framkommer i tidigare forskning, vilket 

är att kvinnorna upplever en bristande vård. Vad detta beror på är oklart enligt författarna. 

Få undersökningar som belyser sjuksköterskors och barnmorskors upplevelser av vårdmöten 

fanns tillgängligt inför denna studie. Det gör att författarna kan läsa studien utan förutfattade 

meningar om sjuksköterskors och barnmorskors åsikter. Författarnas synsätt är att det finns 
två perspektiv i varje vårdmöte. Därför har författarna ett öppet synsätt inför vad som 

framkommer i denna studie. 
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RESULTAT 

Kvantitativ presentation av studiedeltagarnas svar 

Tabell 1 visar en översikt på hur de olika frågorna har besvarats av studiegruppen. Hela 

studiegruppen består av 38 personer. Grundutbildade sjuksköterskor utgör 50% av gruppen, 

barnmorskor 34% och sjuksköterskor med specialistutbildning 16%. Medelåldern på hela 

gruppen studiedeltagare är 42,2 år, 36 stycken är kvinnor och har i medelsnitt jobbat 13,7 år 

inom professionen. 100% av studiedeltagarna känner till endometrios sedan tidigare. 6 

personer, som utgör 15,8%, uppgav att de besitter tillräcklig kunskap om sjukdomen 

endometrios. 32 personer, som utgör 84,2%, uppgav att de inte innehar tillräcklig kunskap 

om endometrios. 10,5% av de grundutbildade sjuksköterskorna, 23,1% av barnmorskorna 

och 16,7% av sjuksköterskorna med specialistutbildning uppgav att de besitter tillräcklig 

kunskap om endometrios. 

Tabell 1. Översikt av enkätens frågor uppdelat i respektive profession. 

 
 

N=38 n= 19 n=13 n=6 

 
 
Fråga 

 

Hela gruppen Grundutbildad 

sjuksköterska 
Barnmorska 

Sjuksköterska med 

specialistutbildning 

     

Ålder studiedeltagare 

Medelvärde (SD) 

 

42.24 

(14.315) 

33.6 (11.7) 56.8 (8.0) 40.5 (7.3) 

Jag är en kvinna,  

n (%) 

 

36 (90) 18 (94,7) 13 (100) 5 (83.3) 

Verksamma år inom 

professionen 

Medelvärde (SD) 

 

13.75 

(12.283) 

7.1 (8.4) 25.5 (11.0) 9.5 (5.0) 

Antalet 

studiedeltagare som 

kände till endometrios 

(%) 

 

100 
19 (100) 13 (100) 6 (100) 

Anser du att dina 

kunskaper om 

endometrios är 

tillräckliga?  

(ja) 

(Nej) 

 

 

 

 

6 (15.8) 

32 (84.2) 

 

 

 

 

2 (10,5) 

17 (89.5) 

 

 

 

 

3 (23.1) 

10 (76.9) 

 

 

 

 

1 (16,7) 

5 (83.3) 

Anser du att din 

arbetsgivare ger dig 

förutsättningar att få 

den kunskap du vill ha 

om endometrios? 
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* - 1 

svar (2.6%), - 1 svar (7.7%) 

 

(ja) 

(nej) 

(ibland) 

12 (31.6) 

14 (36.8) 

12 (31.6) 

3 (15.8) 

12 (63.2) 

4 (21.1) 

7 (53.8) 

- 

6 (46.2) 

2 (33.3) 

2 (33.3) 

2 (33.3) 

Vetskap om nationella 

riktlinjer 

ja (%)  

Nej (%) 

 

 

18 (47.4) 

20 (52.6) 

 

 

5 (26,3) 

14 (73,7) 

 

 

12 (92,3) 

1 (7,7) 

 

 

1 (16,7) 

5 (83.4) 

Upplevda svårigheter i 

mötet  

Ja (%) 

Nej (%) 

Ibland (%) 

Sällan (%) 

Ingen kontakt (%) 

 

 

5 (13.2) 

7 (18.4) 

10 (26.3) 

4 (10.5) 

12 (31.6) 

 

 

1 (5.3) 

4 (21.1) 

2 (10.5) 

2 (10.5) 

10 (52.6) 

 

 

4 (30.8) 

1 (7.7) 

6 (46.2) 

2 (15.4) 

- 

 

 

- 

2 (33.3) 

2 (33.3) 

- 

2 (33.3) 

Förekomst av 

påverkan på 

kommunikationen 

Ja (%) 

Nej (%) 

Ibland (%) 

Sällan (%) 

Ingen kontakt (%) 

 

 

 

7 (18.4) 

8 (21.1) 

9 (23.7) 

2 (5.3) 

12 (31.6) 

 

 

 

4 (21.2) 

3 (15.8) 

1 (5.3) 

1 (5.3) 

10 (52.6) 

 

 

 

3 (23.1) 

3 (23.1) 

6 (46.2) 

1 (7.7) 

- 

 

 

 

- 

2 (33.3) 

2 (33.3) 

- 

2 (33.3) 

Upplevd adekvat 

kunskap för att vårda 

patienten * 

Ja (%) 

Ja, med stöd (%) 

Nej (%) 

Inte aktuellt (%) 

 

 

 

6 (15.8) 

14 (36.8) 

7 (18.4) 

10 (26.3) 

 

 

 

1 (5.3) 

4 (21.1) 

6 (31.6) 

8 (42.1) 

 

 

 

3 (23.1) 

9 (69.2) 

- 

- 

 

 

 

2 (33.3) 

1 (16.7) 

1 (16.7) 

2 (33.3) 

Säkerhet på 

symtombilden för att 

identifiera patient 

Ja (%) 

Med stöd (%) 

Tillräckligt (%) 

Nej (%) 

Inte aktuellt (%) 

 

 

 

 

4 (10.5) 

13 (34.2) 

9 (23.7) 

10 (26.3) 

2 (5.3) 

 

 

 

 

1 (5.3) 

6 (31.6) 

4 (21.1) 

6 (31.6) 

2 (10.5) 

 

 

 

 

3 (23.1) 

2 (15.4) 

4 (30.8) 

4 (30.8) 

- 

 

 

 

 

- 

5 (83.3) 

1 (16.7) 

- 

- 

Kunskap om 

förändrad symtombild 

Ja (%) 

Nu vet jag (%) 

Nej (%) 

Ingen kontakt (%) 

 

 

19 (50) 

11 (28.9) 

6 (15.8) 

2 (5.3) 

 

 

6 (31.6) 

7 (36.8) 

4 (21.1) 

2 (10.5) 

 

 

10 (76.9) 

2 (15.4) 

1 (7.1) 

- 

 

 

3 (50) 

2 (33.3) 

1 (16.7) 

- 

Upplevelse av 

krävande patientgrupp 

Ja (%) 

Ibland (%) 

Sällan (%) 

Nej (%) 

Ingen kontakt (%) 

 

 

 

9 (23.7) 

8 (21.1) 

2 (5.3) 

9 (23.7) 

10 (26.3) 

 

 

 

2 (10.5) 

5 (26.3) 

1 (5.3) 

3 (15.8) 

8 (42.1) 

 

 

 

7 (53.8) 

2 (15.4) 

1 (7.7) 

3 (23.1) 

- 

 

 

 

- 

1 (16.7) 

- 

3 (50) 

2 (33.3) 
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Tabell 2 visar skillnader mellan studiedeltagarnas ålder och verksamma år inom 

professionen i förhållande till de olika frågorna som har besvarats. Alla studiedeltagare har 

inkluderats i denna jämförelse. Det framkom skillnader mellan ålder på studiedeltagare och 

antal verksamma år som studiedeltagarna jobbat, där studiedeltagare med högre ålder samt 

fler arbetade år uppgav att de anser sig ha tillräcklig kunskap i större utsträckning, dock inte 

signifikant skillnad (p= 0.413 respektive p= 0.723). Det sågs en skillnad där studiedeltagare 

med högre ålder och fler arbetade år i större utsträckning upplevt svårigheter i mötet med 

kvinnorna, dock ej signifikant skillnad (p= 0.297 respektive p= 0.234). Angående upplevd 

påverkan på kommunikationen sågs en skillnad där yngre studiedeltagare och färre antal 

arbetade år uppgav att de i större utsträckning upplever att det finns faktorer som påverkade 

kommunikationen. Denna skillnad är dock ej signifikant (p= 0.208 respektive p= 0.210). Det 

framkom skillnader i den upplevda kunskapen för att kunna vårda patientgruppen där äldre 

studiedeltagare samt studiedeltagare med fler arbetare år uppgav att de anser sig besitta 

adekvat kunskap i större utsträckning, dock ej signifikant skillnad (p= 0.576 respektive p= 

0.132). I frågan om huruvida kvinnor med endometrios upplevs vara en krävande 

patientgrupp syns det en skillnad där äldre studiedeltagare och fler arbetade år i större 

utsträckning uppgav att de har upplevt kvinnorna som krävande. Denna skillnad var ej 

signifikant (p= 0.619 respektive p= 0.303). 

Tabell 2. Översikt över studiedeltagarnas svar utifrån medelålder och medelvärde av antal år i professionen.  

Fråga Ålder studiedeltagare p* Verksamma år inom 

profession 

p* 

6. Upplevd tillräcklig 

kunskap medelvärde 

(SD)  

 

(ja) 47.2 (14.8) 

(nej) 41.5 (14.3) 

 

0.413 (Ja)15.2 (12.963) 

(nej)13.44 (12.342) 

0.723 

9. Upplevt svårigheter 

i mötet med kvinnorna 

medelvärde (SD) 

(ja)52.40 (14.082) 

(Nej)42.71(15.617) 

0.297 (Ja)23.80 (13.349) 

(Nej)14.71(11.470) 

0.234 

10. Upplevd påverkan 

på kommunikationen 

medelvärde (SD) 

 

(Ja)39.86(13.057) 

(Nej)49.00(13.544) 

0.208 (ja)12.29 (12.352) 

(Nej)19.75(9.558) 

0.210 

11. Adekvat kunskap 

för att vårda patienter 

medelvärde (SD) 

 

(Ja)42.00(15.922) 

(Nej)37.00(13.952) 

0.576 (Ja) 16.50(14.625) 

(Nej) 6.86 (5.467) 

0.132 

14. Krävande 

patientgrupp? 

medelvärde (SD) 

 

(Ja)50.89(13.642) 

(Nej)47.50(13.825) 

0.619 (Ja)21.89(14.232) 

(Nej)15.56(10.772) 

0.303 

*Independent T-test 
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Figur 1 visar hur studiedeltagarna har svarat på fråga 6 i enkäten som berör kunskap om 

sjukdomen endometrios i stort. Alla tre professioner uppgav att deras kunskaper inte är 

tillräckliga. 74% av grundutbildade sjuksköterskor och 67% av specialistutbildade 

sjuksköterskor önskar mer kunskap om patofysiologi. 62% av barnmorskorna anser att de 

inte behöver mer kunskap angående patofysiologin. När det gäller att diagnostisera 

sjukdomen önskar majoriteten av alla i de tre professionerna mer kunskap. 89% av de 

grundutbildade sjuksköterskorna, 54% av barnmorskorna och 50% av specialistutbildade 

sjuksköterskor önskar mer kunskap om diagnostisering. 100% av grundutbildade 

sjuksköterskor vill ha mer kunskap gällande behandling. 69% av barnmorskorna och 83% 

specialistsjuksköterskorna vill även de ha mer kunskap om behandling. Samtliga 

professioner önskar mer kunskap gällande omvårdnaden av kvinnorna. 84% av 

grundutbildade sjuksköterskor, 62% av barnmorskorna och 67% av specialistutbildade 

sjuksköterskor önskar mer kunskap i omvårdnad. 79% av de grundutbildade 

sjuksköterskorna och 50% av specialistutbildade sjuksköterskorna vill ha mer kunskap kring 

bemötande av dessa kvinnor. 69% av barnmorskorna anser att de inte behöver mer kunskap 

gällande bemötande. 

 

Figur 1. Stapeldiagram över de olika professionernas ansedda kunskap om endometrios. 

 

Följande cirkeldiagram visar skillnader i svar mellan grundutbildade sjuksköterskor och 

barnmorskor. Författarna valde att jämföra dessa två grupper närmare då de stod för 

majoriteten av studiedeltagarna. Sjuksköterskor med specialistutbildning har därmed 

exkluderats i dessa jämförelser. 
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Figur 2 visar hur grundutbildade sjuksköterskor och barnmorskor har svarat i frågan om de 

upplevt svårigheter i mötet med kvinnorna. Av grundutbildade sjuksköterskor uppgav 5% 

att de upplevt att det kan förekomma svårigheter i vårdmötet med kvinnorna, 21% uppgav 

att de inte upplevt några svårigheter och 53% uppgav att de inte haft någon kontakt med 

kvinnor med endometrios. Av de medverkande barnmorskorna svarade 31% ja på frågan, 

46% svarade ibland och 8% uppgav att de inte upplevt svårigheter i mötet.  I fritext beskrev 

deltagarna hur de ansåg att svårigheter kunde förekomma.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Cirkeldiagram över grundutbildade sjuksköterskors och barnmorskors upplevelser av svårigheter i 

vårdmöten med endometriosdrabbade kvinnor.  

 

Figur 3 visar om grundutbildade sjuksköterskor och barnmorskor i studien upplever att det 

finns något som påverkar kommunikationen med de drabbade kvinnorna. Av de 

grundutbildade sjuksköterskorna uppgav 21% att de upplever att det finns faktorer som 

påverkar medan 16% inte upplever det. 23% av barnmorskorna uppgav att de upplever att 

något påverkar kommunikationen medan 23% inte upplever det och 46% upplever 

påverkande faktorer ibland. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Cirkeldiagram över grundutbildade sjuksköterskors och barnmorskors upplevelser av påverkan på 

kommunikationen med endometriosdrabbade kvinnor. 
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Figur 4 visar om grundutbildade sjuksköterskor och barnmorskor anser sig besitta adekvat 

kunskap för att vårda den berörda patientgruppen. I gruppen med grundutbildade 

sjuksköterskor uppgav 32% att de inte anser sig besitta adekvat kunskap för att vårda 

patientgruppen. 69% av barnmorskorna uppgav att de anser sig kunna detta med stöd av 

kollegor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Cirkeldiagram över grundutbildade sjuksköterskors och barnmorskors upplevda kunskap för att vårda 

endometriosdrabbade kvinnor. 

 

Figur 5 visar om grundutbildade sjuksköterskor och barnmorskor upplevt att kvinnor med 

endometrios är en krävande patientgrupp. 11% grundutbildade sjuksköterskor och 54% av 

barnmorskorna uppgav att de har upplevt kvinnor med endometrios som krävande. 26% av 

grundutbildade sjuksköterskor och 15% av barnmorskorna uppgav att de upplevt kvinnorna 

som krävande ‘ibland’.  

  

 

  

 

 

Figur 5. Cirkeldiagram över grundutbildade sjuksköterskors och barnmorskors upplevelser om 

endometriosdrabbade kvinnor som krävande och besvärliga.  
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Kvalitativ presentation av studiedeltagarnas egna kommentarer 

Alla studiedeltagare kände till endometrios och flertalet hade stött på sjukdomen i arbetslivet 

eller läst om den. Det framkom även från studiedeltagarnas kommentarer att många av dem 

har en privat koppling till sjukdomen via släkt, vänner och bekanta eller som patienter själva. 

I frågan angående kunskapen om endometrios uppgav majoriteten av studiedeltagarna att de 

inte ansåg sig besitta tillräcklig kunskap och att de önskade mer för att kunna möta de 

drabbade kvinnorna. En studiedeltagare skrev “Detta är en svår diagnos som kräver mycket 

tid och förståelse för att kunna hjälpa patienten på ett optimalt sätt”. Sammantaget saknade 

de flesta studiedeltagarna någon sorts kunskap rörande endometrios. Främst framkom det av 

kommentarerna att det önskas mer kunskap om sjukdomens patofysiologi, behandlingar och 

omvårdnadsåtgärder. En studiedeltagare önskade: “Mer stöd av våra läkare som har extra 

kunskap och erfarenhet av endometrios”. Det blev också tydligt av studiedeltagarnas svar 

hur viktigt det ansågs med en bra arbetsgrupp där utrymme för reflektion och stöttning 

möjliggörs.  

Majoriteten av de grundutbildade sjuksköterskorna uppgav att de inte ansåg sig erhålla 

förutsättningar för kunskapsutveckling medan majoriteten av barnmorskorna uppgav att de 

tyckte att arbetsgivaren gav förutsättningar för kunskapsutveckling om endometrios. Det 

framkommer från vissa studiedeltagare att de önskar utbildningar och föreläsningar för att 

erhålla mer kunskap. Det finns även önskningar om endometriosteam på arbetsplatser som 

ännu inte har detta. Studiedeltagare beskriver att deras arbetsgivare uppmuntrar dem till att 

söka information själva, vissa av studiedeltagarna har tid att göra detta under arbetstid medan 

andra har svårt att få tiden för detta. De som anser att de får förutsättningar till ökad kunskap 

tycker att de får medverka vid bra utbildningar och önskar att fler av deras arbetskamrater 

ska få gå samma utbildningar som dem.  

Studiedeltagare beskriver att de använt riktlinjerna när de mött kvinnor med endometrios 

och vid rådgivning. De uppgav även att riktlinjerna fungerat som en kunskapskälla. En 

studiedeltagare beskriver deras arbete: “Vi håller på att planera för ett vårdprogram i 

samarbete med Sthlms regionen utifrån dessa riktlinjer. Bra med nationella riktlinjer - en 

strävan att få lika vård oberoende på var man bor. Tyvärr saknas vissa specialiteter på 

mindre orter.”. Studiedeltagare som inte använt sig av riktlinjerna beskrev att de tror 

riktlinjerna kan utgöra en bra källa för kunskap, rikta dem rätt i behandlingen av kvinnorna 

och vara ett bra underlag för egenvårdsråd. Vissa studiedeltagare uppgav att de tror att de 

nationella riktlinjerna skulle kunna få dem att känna sig tryggare i sin roll som sjuksköterska 

och genom att stryka sin roll kunna hjälpa kvinnorna mer. En studiedeltagare skrev: “Att vid 

buksmärtor på kvinnor kunna anta att detta kan vara en differentialdiagnos. Kunna bemöta 

kvinnor med detta bekymmer på ett sätt som gör dem trygga i vården”.  

Av de studiedeltagarna som upplevt svårigheter i mötet med kvinnorna skrev många att de 

upplevt att kvinnorna känner sig misstrodda av vårdpersonal. En studiedeltagare skrev “Dom 

har inte blivit betrodda tidigare i vården så att de känner att de måste bevisa att det är "på 

riktigt" med smärtan”. En annan studiedeltagare skrev “Svåra att smärtlindra och deras 

förtroende för vården är ofta lågt då de blir misstrodda och vissa tror att de är där för 

narkotika”. Annat som framkom i kommentarerna var att de upplevt att patienten inte 
upplever sig få tillräckligt med hjälp från vården, att vissa av kvinnorna har mest fokus på 
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det negativa med sjukdomen istället för att försöka bemästra sjukdomen. En studiedeltagare 

förklarade det som att “alla har olika symtom och kan förhålla sig olika till sin sjukdom. 

Vissa är mer mottagliga och vissa är mindre mottagliga till förändring eller behandling”. 

Många av studiedeltagarna som uppgav att de upplever att det finns faktorer som påverkar 

kommunikationen har beskrivit att empati påverkar. Det framkom att de upplever att 

kunskap om sjukdomen påverkar samtalet, en studiedeltagare skrev: 

Patienten märker att jag inte kan allt kring denna sjukdom. Kan bara visa att jag 

förstår att den ger hemska smärtor och stort lidande. Försöka visa empati men ibland 

ger inte patienten oss en chans till att visa att vi försöker förstå och vill behandla rätt 

heller. 

Vidare beskrev studiedeltagarna att kommunikationen påverkas av förtroende, förväntningar 

från den endometriosdrabbade kvinnan och beroende på var kvinnan befinner sig i 

förhållande till sjukdomsförloppet. Det upplevs vara svårare att kommunicera med en kvinna 

som befinner sig i ett akut smärtskov då smärtlindring är i stort fokus. Genomgående beskrev 

studiedeltagarna att det är en patientgrupp som kräver mer tid, uppmärksamhet och 

bekräftelse från vården vilket kan upplevas som besvärligt. En studiedeltagare skrev “De 

kräver mycket uppmärksamhet, tror det hänger ihop med att det inte känner att de får 

tillräckligt med stöd från vården, de har ofta blivit besvikna många gånger”. En annan 

studiedeltagare upplever det som besvärligt när smärtlindringen står i fokus, 

studiedeltagaren skrev: “Patienter som utvecklat beroende av opioider. Patienter som är 

ovilliga att prova annan behandling, som endast önskar opioider som behandling”. En 

annan studiedeltagare skrev: “De utgår ofta ifrån att vård-pers inte kan/förstår dem”. 

Den sista frågan i enkäten gav studiedeltagarna möjlighet att fritt skriva till om det fanns 

något de ville framföra. Där framkom det att det ansågs viktigt att tidigt kunna identifiera 

drabbade kvinnor för att snabbt kunna sätta in åtgärder för att förhindra kronisk smärta. Att 

inte enbart medicinera kvinnorna utan även utbilda om kroppens funktioner för att patienten 

ska kunna få en bredare förståelse för sjukdomen. Det framkom genomgående att 

studiedeltagarna som kommenterat anser att hjälp till självhjälp är viktigt, att kvinnorna tas 

på allvar och att det finns en ordentlig vårdplan med fasta vårdkontakter så de inte upplever 

misstro för vården. En studiedeltagare skrev:  

Stor vikt i omvårdnad, lugn och ro. Stor förståelse och det är bra med individuella 

vårdplaner för dessa patienter. Så att de kan få den adekvata behandling och 

omvårdnad som de bör. Utan att få förklara sig och upprepa deras behov. 
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Resultatsammanfattning 

 

Studiedeltagarna uppgav att de är bekanta med den gynekologiska sjukdomen endometrios. 

Majoriteten av studiedeltagarna önskade fördjupad kunskap om endometrios. 

Studiedeltagarna tror fördjupad kunskap om endometrios kan de hjälpa de drabbade 

kvinnorna. De tror även att de kan stärka sin yrkesroll om de får tillgång till utbildning inom 

området. Det fanns skillnader i hur grundutbildade sjuksköterskor och barnmorskor upplever 

sin kunskap om endometrios. Barnmorskorna angav att de i större utsträckning besitter god 

kunskap och att de med stöd från sina kollegor känner sig tryggare i sitt arbete. De som 

arbetat längre ansåg att de besitter mer kunskap i jämförelse med de som arbetat kortare tid. 

Det förekom skillnader i upplevda svårigheter i vårdmötet med aktuell patientgrupp i 

jämförelsen hur gammal studiedeltagaren var och hur många år studiedeltagarna arbetat. 

Skillnad upptäcktes även i jämförelsen mellan grundutbildade sjuksköterskor och 

barnmorskor. Grundutbildade sjuksköterskor uppgav att de inte upplever svårigheter i 

samma utsträckning som barnmorskor. Studiedeltagarna upplever att kvinnorna blivit 

avfärdade av sjukvården tidigare vilket kan bidra till att de misstror sjukvården. De upplever 

att kvinnorna därför redan bestämt sig för att sjuksköterskan eller barnmorskan inte kan 

hjälpa dem. De drabbade kvinnorna kräver mer uppmärksamhet och bekräftelse vilket kan 

resultera i att de uppfattas som besvärliga. Det framkom att studiedeltagarna upplever att 

kvinnorna behöver längre tid i vårdmötet för att få den omvårdnaden de önskar. 

Studiedeltagarna anser att det är viktigt med individuella vårdplaner och uppföljning av 

dessa för att kvinnorna inte ska känna sig förbisedda. Studiedeltagarna har förståelse för att 

endometrios är en komplex sjukdom. De ansåg att endometriosdrabbade kvinnor behöver 

mer stöd och omvårdnad från sjuksköterskor.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Det fanns inte tillräckligt material för genomföra en litteraturöversikt som svarar på studiens 

syfte vilket stärker valet av att genomföra en empirisk studie eftersom mycket material kan 

insamlas under kort tid (Henricson, 2017). För att få ökad insikt i vårdmöten mellan 

sjuksköterskor och endometriosdrabbade kvinnor eller kvinnor med endometriosmisstanke, 

hade intervjuer kanske varit att föredra. Författarna till denna studie håller fast vid att tiden 

inte räckte till för att utföra en intervjustudie korrekt. Den kvantitativa delen av enkäten gav 

inte författarna till denna studie djupare förståelse av studiedeltagarnas upplevelser. Därför 

var det en styrka att använda kvalitativa inslag som gav möjlighet till djupare förståelse. 

Författarna till denna studie anser att den valda metoden var rätt metod för studien eftersom 

resultatet svarar på studiens syfte. Författarna anser däremot att fler enkätsvar hade behövts 

för att kunna påvisa signifikanta skillnader och möjliggöra en generalisering av studiens 

resultat.  

Författarna till denna studie anser att studiens urvalskriterier var relevanta till studiens syfte 

och utgjorde därför ett gott undersökningsmaterial. Studiedeltagarna ansågs vara relevanta 

därför att de kan komma i kontakt med endometriosdrabbade kvinnor i sin vårdprofession. 

Några av studiedeltagarna arbetar på vårdavdelningar som inte är direkt kopplade till 

endometrios, men författarna anser att det inte betyder att studiedeltagarna inte kommer i 

kontakt med endometriosdrabbade kvinnor. Författarna anser inte att inklusionskriterierna 

har begränsat antalet studiedeltagare. Antalet studiedeltagare kan ha begränsats av antalet 

tillfrågade enheter och regioner. Författarna anser dock att eftersom studiedeltagarna 

medverkade från olika enheter och regioner samt hade olika erfarenheter och åldrar ökar det 

studiens validitet, trovärdighet och generaliserbarhet. Ett varierat urval är en faktor som ökar 

trovärdigheten (Henricson, 2017). Hade inklusionskriteriet vidgats till fler vårdprofessioner 

hade resultatet kunnat bli mer generaliserbart men studiens omfattning hade kunnat bli för 

stor. Generaliserbarhet beskriver hur väl resultatet har giltighet utanför urvalet som ingår i 

studien (Priebe & Landström, 2017). Efterfrågan om studiedeltagande skedde initialt via 

redan kända personer till författarna, vilket resulterade i att deltagandet i studien ökade. 

Enheter som författarna inte hade kontakt med sedan innan var enheter som avsade sig 

medverkan, vilket tyder på att det var fördelaktigt att använda sig av bekvämlighetsurval 

(Dahlberg, 2014). Totalt valde sex av elva tillfrågade enheter att medverka i enkätstudien. 

De som ej återkopplade med svar angående medverkan var två vårdcentraler och en 

kvinnoklinik. De som aktivt avböjde medverkan var en barnmorskemottagning samt en 

ungdomsmottagning. Dessa avböjde medverkan då de inte ansåg sig vara rätt enhet att 

tillfråga eftersom de enligt sig själva, inte var rustade för att möta den aktuella 

patientgruppen. Detta finner författarna intressant då de, enligt kompetensbeskrivning för 

legitimerad barnmorska (2018), skall ta emot den aktuella patientgruppen och kan vara första 

instansen för unga kvinnor med endometriosmisstanke. 

Hade en färdig och validerad enkät funnits och använts i denna studie hade det kunnat 

kvalitetssäkra resultatet. Det hade även kunnat öka reliabiliteten av insamlad data (Priebe & 
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Landström, 2017). Vid konstruktion av enkäten fördes det en diskussion om vilka som skulle 

svara på enkäten för att kunna nå ut till så många studiedeltagare som möjligt. Därför står 

det i informationsbrevet som skickades med att syftet med vår studie är att undersöka hur 

vårdpersonalen uppfattar sitt möte med kvinnor som har/misstänks ha endometrios och hur 

vårdpersonalen uppfattar sin kunskap om endometrios som sjukdom och om behandling av 

sjukdomen. Syftet har omformulerats från vårdpersonal till sjuksköterska och barnmorska. 

Författarna anser inte att det har påverkat studiens resultat eftersom frågorna är samma som 

tidigare. Diskussionen av enkätens ställda frågor medförde att författarna inte utformade 

vissa frågor som de hade tänk från början vilket kan ha påverkat studiens resultat.  

Genomgående är de flesta frågorna besvarade, men när det kommer till “ja och nej”-frågorna 

med efterföljande fritext för utvecklande svar så är svarsfrekvensen bristande. Det framkom 

av några kvalitativa svar att studiedeltagare hade missförstått frågan. För att undvika 

missförstånd hade frågorna kunnat ställas ännu tydligare. Reliabiliteten hade kunnat stärkas 

om studiedeltagarna inte hade kunnat missförstå frågan (Henricsson, 2017). Med tydligare 

frågor hade kanske ett bredare svarsunderlag gällande de kvalitativa svarsalternativen kunnat 

samlas in. Det hade kunnat öka förståelsen för studiedeltagarnas upplevelser. Hade 

pilotenkäten skickats ut till fler oberoende personer skulle det ökat chansen till att ändra de 

frågorna som kan missförstås. Risker med egenformulerade enkätfrågor är att de kan 

missförstås (Billhult, 2017c). 

Vid datainsamlingens slut hade författarna fått in 40 stycken enkätsvar, av de 40 stycken 

svaren uteslöts två. De två som uteslöts var svar från en undersköterska samt en fysioterapeut 

som då inte uppnått inklusionskriterierna. Författarna hade kunnat undvika exkludering av 

enkäter genom ett tydligare informationsbrev. Bortfallet ansågs inte påverka resultatet 

nämnvärt. Tidpunkten för enkätens start var i anslutning till studiedeltagarnas 

semesterperiod vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen inledningsvis. I slutet av augusti 

valde författarna att skicka ut en påminnelse om studien via mail till enhetscheferna. Detta 

gav gott resultat i svarsfrekvensen då det önskade antalet enkäter uppnåddes. Genom att 

uppnå önskat antal studiedeltagare kan studiens validitet stärkas (Henricsson, 2017). Valet 

av att ha en digital länk medförde att det var lättare att nå ut till studiedeltagare (Billhult, 

2017c), men författarna tror att det är lättare att avvisa en digital länk än ett papper. Den 

digitala länken medförde att enkätstudien kunde hållas öppen längre än vad enbart 

pappersenkäter hade gjort. Fördelen med enbart pappersenkäter kan vara att författarna 

genomfört ett studiebesök och samtidigt informerat om studien i person vilket kanske hade 

haft positiv inverkan på studiens deltagande. En nackdel med enbart pappersenkät hade 

kunnat vara en negativ påverkan på miljön kopplat till utskriftspapper och avgaser till följd 

av transport till de olika enheterna. Det kan även förekomma svårigheter i tolkningen av 

olika handstilar med pappersenkäter, men en fördel är att det går att utföra en bortfallsanalys 

vilket en digital enkät inte erbjuder.  

Författarna har begränsade kunskaper i dataprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) vilket kan ha medfört att ett mindre antal tester utförts. Det förekom 

däremot en introduktion i SPSS av en lektor inom omvårdnad som besitter välgrundade 

kunskaper inom SPSS, vilket författarna anser medfört att tillräckliga tester utförts i 

förhållande till studiens syfte. En av författarna blev huvudansvarig för SPSS, vilket hade 
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kunnat visat sig negativt om den författaren uteblivit från planerade studier. En fördel hade 

kunnat vara om båda delat på ansvaret gällande SPSS, detta hade kunnat underlätta vid 

problemhantering av programmet. Vid analysen framkom det inga signifikanta skillnader, 

vilket kan påverkas av antalet studiedeltagare (Billhult, 2017a). Trots det syns det en skillnad 

i gruppernas svar som resulterar i att författarna kan anta att det finns skillnader. Lincoln och 

Guba (1985) skriver att en studies trovärdighet kan ökas om en utomstående person granskar 

analysprocessen och resultatet. Författarna till studien bad tidigare nämnd lektor i detta 

stycke att granska analysmetoden och insamlad data för att kvalitetssäkra studiens 

utformning. Viktiga åsikter erhölls vilket medförde att insamlad data kunde analyseras 

korrekt. Åsikterna medförde att resultatet kunde presenteras på ett korrekt och tydligt sätt. 

Hade stöttning i utförandet av analysen ej funnits tillgängligt hade det kunnat medföra att 

analysen utförts på ett felaktigt sätt och ett felaktigt resultat hade presenterats. En fördel som 

författarna identifierade var att de arbetat tillsammans med studiens alla delar. Detta 

medförde att studiens olika avsnitts har granskats ur olika perspektiv kontinuerligt under 

studiens gång (Lincoln & Guba, 1985).  

Bortfallsanalys utförs bland annat för att analysera varför alla utskickade enkäter inte blivit 

svarade på (Billhult, 2017c). Bortfallsanalys var svårt att utföra när en digital länk används, 

vilket författarna har valt tillsammans med pappersenkäter. Hade alla enkäter numrerats för 

att kontrollera hur många enkäter som återkommit så brister anonymiteten. Därför ansåg 

författarna att det var viktigare att behålla anonymiteten än att analysera svarsfrekvensen. 

Författarna har diskuterat att det skulle kunnat förekomma fler bortfall. Dessa bortfall skulle 

kunna vara eventuella studiedeltagare som inte velat medverka i studien.  

Efter att en studie genomförts är det väsentligt att författarna reflekterar över om de 

upprätthållit de etiska övervägandena (Henricsson, 2017). Konfidentialitetskravet 

uppnåddes hos alla studiedeltagare med undantag för en av pappersenkäterna. Denna enkät 

ville studiedeltagaren gå igenom med en av författarna för att diskutera de olika svaren, 

studiedeltagarens identitet blev däremot inte avslöjad gentemot de som läser studien. Vad 

gäller information om studien är det svårt för författarna att veta om de som deltagit via den 

digitala länken fått till sig den information som stod i informationsbrevet. I den digitala 

länkens försättsblad stod däremot information om studiens syfte, frivillighet att delta samt 

att deltagandet sker anonymt. Det enda som inte framgick av försättsbladet var att 

enkätsvaren skulle raderas efter utförd studie eller information om författarna. Det hade 

kunnat vara lättare att säkerställa hur mycket information studiedeltagarna erhållit genom att 

författarna själva skickat enkäten och informationsbrevet till de som valde att delta i studien. 

Men detta skulle medfört att anonymiteten fallerat, vilket författarna värderar högre. 

Författarna anser att deltagarna har godkänt medverkan genom att genomföra 

enkäten. Författarna tydliggjorde sin förförståelse och lade den åt sidan innan analysen av 

resultatet genomfördes. Detta gjorde att det öppna förhållningssättet författarna gick in med 

i skrivandet uppehölls genom arbetet och påverkade inte det presenterade resultatet. Detta 

förhållningssätt stärker pålitligheten och ökar trovärdigheten av resultatet i studien 

(Henricsson, 2017).  
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att studiedeltagarna anser att de har otillräcklig kunskap om endometrios 

vilket kan påverka hur kommunikationen och bemötandet utspelar sig i vårdmötet med en 

endometriosdrabbad kvinna. Ett gott vårdmöte skapas inte endast från sjuksköterskors 

kunskap, ett gott vårdmöte kan främjas genom att vara vänlig, respektfull och visa 

medmänsklighet (Nygren Zotterman, 2016). Kvinnor med endometrios upplever att det 

förekommer okunskap om den gynekologiska sjukdomen endometrios inom sjukvården 

(Cox et al., 2003), och resultatet visar att sjuksköterskor och barnmorskor anser att de har 

kunskapsbrister. Kunskapen och medvetenheten om endometrios behöver förbättras 

generellt inom hela sjukvården (Socialstyrelsen, 2019).  

Resultatet visar att studiedeltagarna, framförallt barnmorskorna någon gång har upplevt att 

det förekommer svårigheter i vårdmötet. Författarna till denna studie tror att det kan bero på 

att barnmorskorna i större utsträckning träffar de drabbade kvinnorna än vad grundutbildade 

sjuksköterskor gör. Barnmorskorna upplever även att det var vanligare med faktorer som 

påverkar kommunikationen än grundutbildade sjuksköterskor. Det tror författarna till denna 

studie skulle kunna bero på att kvinnorna tidigare har haft vårdkontakter där de inte fått 

förväntad hjälp. När de sedan träffar barnmorskan går de in i vårdmötet med en negativ 

inställning, vilket även är en hypotes från flertalet studiedeltagare. Det är viktigt att 

vårdmötet upplevs positivt för den drabbade kvinnan eftersom endometrios i stor 

utsträckning kan påverka vardagslivet negativt (Grundström, Alehagen, Kjølhede och 

Berterö 2017). Om sjuksköterskan frågar kvinnan om hennes subjektiva upplevelser av 

sjukdomen skapas det goda förutsättning för att stärka kvinnan och främja hennes 

självkänsla samt att skapa en god relation som kan främja vårdmötet (Grundström et al., 

2017).  

I resultatet framkom det att sjuksköterskans förmåga att visa empati var en viktig faktor i 

vårdmötet, men även av förtroendet mellan patient och sjuksköterska. Nygren Zotterman 

(2016) har i sin studie beskrivit att brister i vårdmötet kan uppkomma från tidsbrist och 

stress. Om sjuksköterskan är medveten om detta problem kan det vara enklare att främja ett 

gott vårdmöte. Det kan sjuksköterskan göra genom att planera vårdmötet efter den tid de har 

till förfogande. Ett välplanerat vårdmöte kan främja god omvårdnad (Nygren Zotterman, 

2016). Författarna till denna studie tror att ett givande vårdmöte skulle kunna främjas genom 

att sjuksköterskor får möjlighet till att fortbilda sig inom endometriosvård. Vid ökad kunskap 

kan sjuksköterskor känna en ökad trygghet och kunna bemöta de endometriosdrabbade 

kvinnorna med god omvårdnad. Resultatet visar att många av studiedeltagarna upplever att 

de arbetar i motvind och är utdömda som obrydda och outbildade redan från början i 

vårdmötet med endometriosdrabbade kvinnor. Författarna till denna studie tror att det kan 

riskera att viktig tid i vårdmötet går till att försöka bevisa sig engagerad och dedikerad.  

Kunskap och kompetens hos sjuksköterskan och barnmorskan är en av de viktigaste 

faktorerna för att trygghet ska infinna sig hos den endometriosdrabbde kvinnan (SBU, 2018). 

Kvinnor med endometrios har beskrivit upplevda brister i vårdmötet, brister har bland annat 

visat sig i form av orelevanta frågor till varför dom är där, vilket kvinnorna upplever som 
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okunskap (Moradi et al., 2014). En legitimerad sjuksköterska skall enligt 

kompetensbeskrivningen ansvara för att hålla sig uppdaterad inom sitt yrkesområde samt 

kunna identifiera och uppmuntra till kompetensutveckling hos sina kollegor. Den som 

ansvarar för att sjuksköterskan besitter rätt kompetens är verksamhetschefen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Enligt socialstyrelsens utvärdering finns det kunskapsbrister i 

endometriosvården som skulle kunna förebyggas genom att fler sjuksköterskor och 

barnmorskor får fortbilda sig (Socialstyrelsen, 2019). Barnmorskorna i studien tycker att 

deras arbetsgivare allt som oftast ger dem förutsättningar till kunskapsutveckling om 

endometrios. De grundutbildade sjuksköterskorna anger att de inte ges samma möjlighet till 

kunskapsutveckling inom området. En anledning till varför det skulle kunna vara så tror 

författarna till denna studie kan bero på att de arbetar på en arbetsplats där endometrios inte 

är vanligt förekommande.  

Eftersom endometrios är en komplex sjukdom med varierande svårighetsgrad och som inte 

alltid kan behandlas med samma läkemedel eller metoder (Socialstyrelsen, 2018) är det 

viktigt med ett interprofessionellt samarbete (SBU, 2019) för att kvinnorna som behöver 

extra stöttning från vården får den vård som de har rätt till. Ett av sjukvårdens mål är att det 

ska bedrivas jämlik vård för hela befolkningen. Sjukvården skall förebygga ohälsa och 

utföras med respekt för alla människors lika värde (SFS 2017:30). Sjukvården skall även 

utföra sitt arbete efter vetenskap och beprövad erfarenhet för att kunna främja en patientsäker 

vård (SFS 2010:659). Arbetet i team främjar patientsäkerheten genom att professioner med 

olika kunskapsområden engagerar sig i en patients omvårdnadsvårdplan. Teamen påverkas 

positivt om det finns en ledare som främjar effektiv kommunikation mellan medlemmarna i 

teamet som genererar i effektiv och säker vård för patienten (Van Soeren, Hurlock-

Chorostecki & Reeves, 2011). Socialstyrelsen anser att det är en brist att färre än hälften av 

verksamheterna som vårdar endometriosdrabbade kvinnor har tillgång till ett 

grundbemannat team. Socialstyrelsen beskriver att ett grundbemannat team består av 

gynekolog, sjuksköterska eller barnmorska, smärtläkare, kurator och fysioterapeut. Team-

medlemmarna skall besitta fördjupad kunskap om endometrios. Teamen, som kallas 

endometriosteam, skall träffas regelbundet. Det räcker alltså inte med att vissa professioner 

finns på plats eller kan kopplas in vid behov, utan aktiv samverkan krävs (Socialstyrelsen, 

2018). Författarna till denna studie tror att ett endometriosteam hos alla verksamheter som 

vårdar endometriosdrabbade kvinnor kan förbättra endometriosvården. En förbättrad 

endometriosvård skulle kunna generera i en säkrare samt effektivare vård. Anledningen till 

den teorin grundar sig i att genom arbete tillsammans med andra professioner kan kunskapen 

utvecklas hos de enskilda individerna i teamet. Studiedeltagarna med längre yrkeserfarenhet 

inom omvårdnadsprofessionen upplever patientgruppen som mer krävande. Författarna till 

denna studie tror inte att det behöver bero på att patientgruppen i sig är krävande utan kan 

betyda att studiedeltagarna som upplever detta upplever en stor arbetsbelastning. Det är 

viktigt att den arbetsledande sjuksköterskan uppmärksam på kollegors arbetsbelastning och 

stress för att dessa faktorer inte ska påverka patienterna och vårdmötet negativt (Dempsey, 

Wojciechowski, McConville & Drain, 2014).  

Resultatet visar att studiedeltagarna anser det vara viktigt att kunna utbilda patienten om 

sjukdomen för ökad förståelse och således kunna uppmuntra till framgångsrik egenvård. 

Genom en kontinuerlig kontakt med sjuksköterskan kan en relation skapas där 
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förutsättningar för patientens förmåga till egenvård utvärderas. I dessa samtal kan patienten 

guidas till att förstå sjukdomens plats i livssammanhanget, hur livet kan anpassas för att 

minimera symtomen från sjukdomen samt vikten av att fullfölja anpassningen eller 

behandlingen (Kristensen, Hølge-Hazelton, Waldorff & Guassora, 2017). Författarna till den 

här studien tror att kvinnorna som är drabbade av endometrios skulle kunna uppnå en känsla 

av förbättrad hälsa och välbefinnade med hjälp av egenvård. Kvinnorna skulle med hjälp av 

egenvård kunna uppleva kontroll över situationen och genom det främja sin hälsa och sitt 

välbefinnande.  

Endometriosdrabbade kvinnor beskriver smärta som ett framträdande symtom som påverkar 

deras vardag negativt (Huntington & Gilmour, 2005). Smärtan kan resultera i ett livslidande 

som sjuksköterskan bör kunna identifiera (Arman, 2015a). I resultatet framgår det att 

studiedeltagare kan tycka att det är svårt att smärtlindra dessa kvinnor. Smärtstillande 

läkemedel är den initiala behandlingen både vid misstänkt och bekräftad endometrios 

(Socialstyrelsen, 2018). Författarna till den här studien tror att en bakomliggande orsak kan 

vara att kvinnorna som söker vård i ett akut smärtskov inte tror att de kommer få den 

smärtlindring som de önskar. Det skulle kunna bidra till brister i vårdmötet som grundar sig 

i bristande kommunikation. Författarna tror också att det kan finnas misstankar mot 

kvinnorna i form av opiatmissbruk som bidrar till otillfredsställande smärtlindring i ett akut 

smärtskov. Socialstyrelsen (2019) har i sin utvärdering av vård vid endometrios identifierat 

smärtbehandling som ett förbättringsområde. Socialstyrelsen tror att tydliga rutiner gällande 

akut smärtlindring kan effektivisera och säkerställa tillfällig smärtbehandling. Det är 

prioriterat att skriftliga rutiner införs hos verksamheter inom sjukvården för att patienter 

skall få en snabb och säker smärtbehandling enligt de nationella riktlinjerna. Om det finns 

tydliga rutiner för smärtlindring kan sjuksköterskan uppnå ökad trygghet i sitt arbete med 

endometriosdrabbade kvinnor. Om sjuksköterskan känner en trygghet och en säkerhet i sitt 

arbete kan det generera i en lugn och trygghetsgivande miljö för kvinnan som söker vård 

(Socialstyrelsen, 2019). 

Konklusion 

Det finns brister i endometriosvården som kan motverkas genom fördjupad kunskap om den 

gynekologiska sjukdomen endometrios. Sjuksköterskor och barnmorskor upplever brister i 

sin kunskap om sjukdomen och svårigheter i vårdmötet med de endometriosdrabbade 

kvinnorna. Kunskapsbristen upplevs vara en faktor som påverkar kommunikationen 

negativt. Fördjupad kunskap kan uppnås genom utbildningar om endometrios och hur 

sjuksköterskor och barnmorskor kan bemöta endometriosdrabbade kvinnor. Utbildning kan 

hjälpa sjuksköterskor och barnmorskor att ge god omvårdnad till de endometriosdrabbade 

kvinnorna. Främjas en god omvårdnad och ett gott vårdmöte kan förtroendet kvinnorna 

känner för sjuksköterskan eller barnmorskan stärkas. Fördjupad kunskap och tydliga 

riktlinjer i endometriosvården kan stärka sjuksköterskan i vårdmötet. 
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Utbildning om den gynekologiska sjukdomen endometrios kan fördjupa sjuksköterskors och 

barnmorskors kunskap. Fördjupad kunskap om omvårdnad och olika metoder för 

smärtlindring kan hjälpa sjuksköterskor och barnmorskor att lindra lidandet hos 

endometriosdrabbade kvinnor. Patientinformation i form av broschyrer kan hjälpa 

sjuksköterskor och barnmorskor att utbilda de endometriosdrabbade kvinnorna. Det kan 

skapas ett dokument som skickas till patienten inför vårdmötet. Dokumentet kan utformas 

så att patienten med egna ord beskriver förväntningar och förhoppningar av vårdmötet och 

av sjuksköterskan eller barnmorskan. Dokumentet tas sedan med till vårdmötet och utgör ett 

verktyg för att bättre kunna tillgodose patientens behov. Detta kan ge sjuksköterskan och 

barnmorskan bättre vägledning i vårdmötet med endometriosdrabbade kvinnor. Utveckling 

av fler endometriosteam med gemensamma utbildningstillfällen om sjukdomstillståndet hos 

de drabbade kvinnorna. Interprofessionellt samarbete kan medföra ökad förståelse för olika 

professioners kompetenser och förmågor. Endometriosteam kan främja personcentrerad 

vård då den drabbade kvinnan kan erhålla omvårdnad från olika professioner. Stöttande 

samtal med utrymme för reflektion inom arbetsgrupper som möter och vårdar 

endometriosdrabbade kvinnor kan medföra att erfarenheter utbyts och sjuksköterskor och 

barnmorskor känner sig tryggare i vårdmötet.  
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Bilaga 1 

Enkät om vårdpersonalens uppfattningar om att vårda kvinnor med 

endometrios 

 

1. Hur gammal är du? 

 

…………år 

 

2. Jag är en 

□ Kvinna 

□ Man 

 

3. Vilken utbildningsnivå har du?  

□ Grundutbildad sjuksköterska 

□ Barnmorska    

□ Sjuksköterska med specialistutbildning 

 

Om specialistutbildad, vilken specialitet? ……………………………………….. 

 

4. Hur många verksamma år har du inom professionen? 

 

…………år 



 

 

 

5. Är du bekant med den gynekologiska sjukdomen endometrios? 

□ Ja 

□ Nej 

 

Om ja, på vilket sätt har du kommit i kontakt med den? 

………………………………………………………………………………………………. 

6. Anser du att dina kunskaper om sjukdomen endometrios är tillräckliga? 

□ Ja 

□ Nej 

Om nej, inom vilka områden önskar du öka dina kunskaper? 

 

Patofysiologi  □ Ja 

  □ Nej 

 

Diagnostik  □ Ja 

  □ Nej 

 

Behandling  □ Ja 

  □ Nej 



 

 

 

Omvårdnad  □ Ja 

  □ Nej 

 

Bemötande  □ Ja 

  □ Nej 

 

      Annat område: 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Anser du att din arbetsgivare ger dig förutsättningar att få den kunskap du vill ha om 

endometrios? 

□ □ □ □ □ 

Ja Ibland Sällan Nej Har inte varit aktuell för mig 

 

Om nej, hur kan förutsättningarna förbättras?           

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Vet du om att det finns nationella riktlinjer för vård vid endometrios? 

□ Ja 



 

 

□ Nej 

Om ja, hur har du använt dem? 

………………………………………………………………………. 

 

Om nej, på vilket sätt tror du att riktlinjerna skulle kunna hjälpa dig i ditt arbete?  

…………………………………………………………………………….. 

 

9. Har du upplevt svårigheter i mötet med kvinnor med endometrios?  

□ □ □ □ □ 

Ja ibland sällan Nej inte varit i kontakt med patientgruppen 

 

Om ja, på vilket sätt upplever du att det förekommer svårigheter? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Upplever du att det finns något som påverkar kommunikationen med patienten?  

 

□ □ □ □ □ 

Ja Ibland Sällan Nej Inte varit i kontakt med patientgruppen 

 

Om ja, vad är det som påverkar kommunikationen?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

11. Anser du att du besitter adekvat kunskap för att vårda dessa patienter?  

□ □   □ □  

Ja Ja, med stöd av kollegor  Nej Inte aktuellt för mig 

 

Om nej, vad saknar du? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

  

12. Känner du dig säker på symtombilden hos dessa patienter för att identifiera dom?  

□ □ □ □ □ 

Ja Tillräckligt med stöd Nej Har inte varit aktuellt för mig 

 

13. Vet du om att symtombilden kan skilja sig beroende på kvinnors ålder?  

□ □  □ □ 

Ja Nu vet jag  Nej Träffar ej patientgruppen  

 

 

14. Forskning visar att patienter med endometrios kan uppfatta sig som krävande och 

besvärliga av vårdpersonal, har du upplevt det? 

□ □ □ □ □ 

Ja Ibland Sällan Nej Inte varit i kontakt med patientgruppen 

 

Om ja, kan du ge exempel? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

15. Finns det något om endometrios och behandlingen som du skulle vilja tillägga utöver 

föregående enkätfrågor? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Information om uppsatsprojekt i omvårdnad med syfte att studera 

vårdpersonalens uppfattningar om att vårda kvinnor med endometrios 

Forskning visar att kvinnor med endometrios har erfarenheter av brister i mötet med 

vårdpersonal. Kvinnornas berättelser vittnar om att det förekommer bristande bemötande som 

har sin grund i okunskap om, och misstro inför kvinnornas situation hos vårdpersonal. 

Vi är två sjuksköterskestudenter som läser på högskolan i Skövde och som har påbörjat vår 

kandidatuppsats i ämnet omvårdnad.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur vårdpersonalen uppfattar sitt möte med kvinnor som 

har/misstänks ha endometrios och hur vårdpersonalen uppfattar sin kunskap om endometrios 

som sjukdom och om behandling av sjukdomen.  

Förhoppningsvis kan vår studie leda till att belysa styrkor och eventuella svagheter och att dessa 

kan komma till hjälp för vårdpersonalen i förståelsen av denna patientgrupp. 

I samband med detta informationsbrev vill vi fråga om din medverkan. Deltagandet i studien är 

helt frivilligt och du ger ditt samtycke att medverka genom att fylla i och skicka in webbenkäten.  

Som deltagande i denna studie kommer du få svara på ett antal enkätfrågor. Vissa frågor är 

formulerade med fasta svarsalternativ och några frågor är formade så du med egna ord kan 

skriva svar. Enkäten tar ca 5–10 minuter att svara på.  

Alla uppgifter kommer behandlas anonymt och kommer inte kunna knytas tillbaka till svarande 

person. Du kommer inte behöva lämna ut några personuppgifter. Alla svar kommer 

sammanställas av oss som författare och läsas av vår handledare. 

 

Har du frågor som är kopplade till studien får du gärna kontakta någon av oss eller Rune 

Svanström, lektor på högskolan i Skövde.  

Alicia Austvik, a15aliau@student.his.se  

Karin Blomè, a17karbl@student.his.se   

Rune Svanström, rune.svanstrom@his.se 
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