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Sammanfattning 

Bakgrund: Ungefär 200.000 kvinnor i Sverige har endometrios. Endometriumet 

växer utanför livmodern och utvecklandet av endometrios kan orsakas av retrograd 

menstruation i kombination med hormonella faktorer, ärftlighet och ett nedsatt lokalt 

immunförsvar. Vanliga symptom är hög smärta, minskad fertilitet och nedsatt 

livskvalité. Behandlingen syftar till att uppnå god funktionsnivå med hanterbara 

symptom. Fysioterapeutiska åtgärder har prioritet 2. 

Syfte: Att undersöka upplevelsen av fysioterapeutisk behandling vid endometrios ur 

patienters och fysioterapeuters perspektiv. 

Metod: Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes, tre med endometriospatienter 

och tre med fysioterapeuter. Datan analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysprocessen resulterade i fyra huvudkategorier: ”Anpassning utifrån 

den individuella patienten”, ”Syfte och effekt av behandling”, ”Känsloupplevelser 

och faktorer som bidrar till drivkraft och hopp” och ”Fysioterapeutens roll”. Den 

fysioterapeutiska behandlingen upplevdes sätta patientens behov i fokus genom 

individuell och anpassad behandling. Samstämmigt framkom att behandlingen 

upplevdes symptomlindra och frambringa skräckblandad förtjusning, men också 

hopp. Fysioterapeuten upplevdes ge trygghet och hjälp. 

Konklusion: Fysioterapi vid endometrios kan upplevas vara värdefull för att minska 

smärta och muskelanspänning samt för att hitta copingstrategier i vardagen. 

Fysioterapeuten upplevdes kunna få patienterna att känna sig hörda, sedda och 

hjälpta. 

Nyckelord: Endometrios, Fysioterapi, Upplevelser, Behandling, Kvalitativ 

intervjustudie 
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Abstract 

 
Background: In Sweden approximately 200.000 women have been diagnosed with 

endometriosis. Endometrial-like tissue is growing outside the uterus. The 

development of endometriosis could be multifactorial, caused by retrograde 

menstruation combined with hormonal factors, heredity and a weakened local 

immune system. Common symptoms are different variations of pain, infertility and 

decreased quality of life. The purpose of the treatment is to ensure a good level of 

functioning with manageable symptoms. Physical therapy is highly recommended 

when treating endometriosis. 

Purpose: To investigate the experiences of physical therapy treatment in 

endometriosis according to patients and physiotherapists. 

Method: Six semi-structured interviews were conducted, of which three were 

including patients with endometriosis and three were including physiotherapists. The 

data was analyzed through qualitative content analysis. 

Results: The analysis resulted in four main categories: “Adaptation based on the 

individual patient”, “Purpose and effect of the treatment”, “Emotional experiences 

and factors that contribute to power and hope” and “The role of the 

physiotherapist”. The physical therapy was perceived as focusing on the patient´s 

needs. It was unanimously agreed that the treatment reduced symptoms and could 

engender delight mingled with terror, but also hope. The physical therapy treatment 

was found to provide safety and assistance. 

Conclusion: Physical therapy in endometriosis can be experienced as valuable for 

reducing pain and muscle tension and for providing coping strategies in everyday 

life. The physiotherapist was found to be able to make the patients feel heard, seen 

and helped. 

Key words: Endometriosis, Physical Therapy, Experiences, Treatment, Qualitative 

Interview Study  
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Bakgrund 

Inledning 

 
Endometrios är en kronisk sjukdom som innebär att endometriet, slemhinnan innanför 

livmodern, växer utanför livmodern. Endometrios drabbar främst kvinnor i fertil ålder. 

Ungefär 11% av alla kvinnor i fertil ålder tros ha endometrios. Det innebär ungefär 176 

miljoner fall av endometrios globalt sett (Patel, Lenk, Lebovic, Shu, Yu & Taylor 2018). 

Bland infertila kvinnor tros 20-25% ha endometrios. Enligt Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering (2018) har cirka 200 000 kvinnor i Sverige diagnosen endometrios men 

det är oklart om det även finns ett mörkertal (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU] 2018). 

Patofysiologi 

 
Etiologin är okänd men däremot finns det teorier om vilka faktorer som tros påverka 

utvecklandet av endometrios (Olovsson 2015). Faktorerna innefattar hormonella störningar, 

arv och ökat antal aktiva makrofager vilka orsakar ökad inflammation i området 

där endometriumet finns (Honda & Katabuchi 2014). 

Orsaken till att endometriet växer på annan plats än i livmoderhålan är inte helt fastställt, men 

det finns teorier kring det. Den teori som är mest accepterad är implantationsteorin. 

Implantationsteorin innebär att celler från endometriumet slits loss under menstruation och 

transporteras via äggledaren till bukhålan. Transportriktningen sker åt motsatt håll jämfört 

med den förväntade riktningen för cellerna. Fenomenet kallas för retrograd menstruation. De 

flesta kvinnor har retrograd menstruation under någon gång i livet, men för att utveckla 

endometrios krävs troligtvis ett samtidigt nedsatt, lokalt, immunförsvar. Det möjliggör 

implementering av celler från endometriumet. Normalt sett eliminerar lokala immunologiska 

försvarsceller de endometriska cellerna, men vid endometrios fungerar de immunologiska 

försvarscellerna dåligt eller inte alls (Borgfeldt, Åberg, Anderberg, Andersson 2010). Andra 

faktorer som kan öka risken att utveckla endometrios är ung ålder vid första menstruation, 

långa perioder av menstruation och hur riklig blödningen är (Vercellini, Viganó, Somigliana, 

Fedele 2013). 

Det finns tre olika typer av endometrios. Den första, och mest vanliga, är den ytliga varianten. 

Den innebär att endometriumet växer i, eller på bukhinnan, peritoneum (Olovsson 2015). Mer 

specifikt implementeras endometriumet bakom livmodern och på ligament sakrouterina. 

Området med den inflammatoriska vävnaden blir oftast inte större än en vindruva. Den andra 

varianten kallas för äggstocksendometrios och är lokaliserad på äggstockarna. Endometriosen 

bildar cystor som kan bli i storlek likt en grapefrukt. Cystorna har en tendens att fästa på 

närliggande organ så som baksidan av livmodern, tarmar och buk. Tredje varianten av 

endometrios är främst lokaliserad i skikten på tarm- och blåsväggar. Det betyder att 

implementeringen av cellerna från endometriumet infiltrerar organskikten. Infiltreringen kan 

nå ända in till lumen av organen (Borgfeldt et al. 2010). Konsekvenserna av den utvecklade 

endrometriosen är blåsor som skiftar i blått, cystor och fibrotisk vävnad som i sin tur leder till 

att vävnaden blir rigid och mindre eftergivlig. Blåsor och cystor läcker med sitt blodfyllda 

innehåll och den inflammatoriska processen blir därmed en kronisk, ond cirkel (Borgfeldt, et 

al. 2010; Brody 1993). Utöver dem tre ovanstående varianterna av endometrios kan 

endometrios förekomma varsomhelst i kroppen (Olovsson 2015). 
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Symptom 

 
Endometrios behöver inte ge symptom men för många innebär tillståndet hög smärta, 

minskad fertilitet och livskvalitet. Från det att första symptom uppstår, tills det att diagnos har 

ställts, tar det mellan 5-7 år (SBU 2018). Definitiv diagnos kan ges vid laproskopi och biopsi 

då det tydligt kan ses om det finns endometriotisk vävnad, fibrotisering, blåsor och cystor 

(Borgfeldt et al. 2010). Eftersom det ofta tar lång tid innan diagnos fastställts, är det viktigt att 

rätt frågor ställs vid anamnes för att inte felbedöma tillståndet (SBU 2018). 

Smärta av olika karaktär är det mest dominerande och framträdande symptomet vid 

endometrios. Det är den inflammatoriska processen som ligger till grund för 

smärtproblematiken. Initialt benämns smärtan som akut till följd av vävnadsskada i den 

inflammatoriska processen där lokala nociceptorer aktiveras. När smärtan kvarstår, trots att 

tidsgränsen för läkningen passerat, benämns smärtproblematiken som långvarig. 

Nociceptorerna skickar ständigt smärtsignaler (Jakobsson 2007). Upplevelsen av smärta fås 

genom den blodkärls-och nervförsörjning som finns i vävnaden med dess omyeliniserade c-

fibrer (Bixo & Bäckström 2014). Den mest dominerande smärtan är dysmenorré, värk under 

menstruation och djup dyspareuni, som innebär smärta vid samlag. Andra smärttillstånd kan 

vara mellan menstruation, vid blås-och tarmtömning och vid ägglossning beroende på vart 

lesionerna är lokaliserade. Vissa kan också uppleva en hyperalgesi och ökad  generell smärta 

(Vercellini, et al. 2013). Hyperalgesi  är en följd av långvarig smärta då den inflammatoriska 

processen ger ökad mängd algogener i området som sänker smärttröskeln. Algogenerna ökar 

nociceptorernas retlighet och därmed ökar eller fortgår smärtupplevelsen. Fenomenet 

benämns perifer sensitisering (Haegerstam 2008). Kombinationen av blödning, läckande 

cystor och fibrotisk vävnad ger en ökad spänning, irritation och stelhet i området vilket 

sammanfattningsvis leder till progression av smärtans intensitet och grad (Brody 1993). 

Smärta orsakad av endometrios är oftast den grundläggande orsaken till att en person söker 

vård. Den är i många fall näst intill kronisk med stegrande smärta några dagar innan 

menstruation och genom hela menstruationen. Att ha smärta ofta, intensivt och länge innebär 

ett ökat stresstillstånd vilket många gånger leder till att personen med endometrios tappar 

energi och ork till sin vardag. Det kan även finnas depressiva inslag och oro hos personen 

med sömnsvårigheter och sjukskrivningar som följd (Olovsson 2015). 

Behandling 

 
Riktlinjer från socialstyrelsen för behandling av endometrios kom 2018 (Socialstyrelsen 

2018). Socialstyrelsen (2018) beskriver målet med behandlingen på följande vis ”Målet med 

all behandling vid misstänkt eller verifierad endometrios är att personen ska ha en god 

funktionsnivå med hanterbara symptom utan alltför påtagliga biverkningar av behandlingen.” 

(Socialstyrelsen 2018, s. 14). Det omfattar både smärtlindrande åtgärder samt åtgärder vid 

infertilitet. I rapporten förespråkas ett multiprofessionellt arbete inom hälso- och sjukvården 

där symtom inte skall normaliseras utan tas på allvar då tillståndet annars riskerar att förvärras 

och smärtan bli långvarig. 

Behandlingsåtgärderna vid endometrios är flera och kan vara både farmakologiska, kirurgiska 

och icke-farmakologiska. Behandlingsåtgärderna är enligt Socialstyrelsen (2018) prioriterade 

i nummerordning där en lägre siffra har högre prioritet. Analgetika och hormonell behandling 

är ofta initiala. Fysioterapeutiska åtgärder har prioritet 2 enligt Socialstyrelsen (2018) och 

syftar oftast till smärtlindring. Forskningsområdet kring fysioterapeutisk behandling vid 

endometrios är smalt och till stor del baseras många av de rekommenderade åtgärderna på 



3 

 

klinisk erfarenhet. Ett exempel är fysisk aktivitet, som har prioritet 2 enligt Socialstyrelsen, 

men där det i dagsläget knappt finns några studier som berör det. De interventioner som 

nämns i litteraturen och som även rekommenderas av Socialstyrelsen (2018) är bland annat 

transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), akupunktur och bäckenbottenbehandling i form 

av avslappning. 

Fysioterapi vid endometrios 

Fysisk aktivitet 

 
Det saknas tillräckligt underlag för effekten av fysisk aktivitet hos kvinnor med endometrios, 

men borde individanpassas och har prioritet 2 enligt Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2018). 

På grund av smärta kan inaktivitet bli en följd, vilket i sin tur kan ge följdsjukdomar på lång 

sikt som exempelvis obesitas, hypertoni, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar (Sögaard & 

Sjögaard 2017). 

Fysisk aktivitet har i studier vid en del andra tillstånd, där långvarig smärta föreligger, visat 

sig vara en framgångsrik behandlingsåtgärd. Exempelvis vid ländryggssmärta, fibromyalgi, 

och artros, men även vid nedstämdhet och depression vilket ofta korrelerar med långvariga 

smärttillstånd (Lima, Abner & Sluka 2017). Vid fysisk aktivitet och träning, framförallt vid 

högre intensitet, frisätts kroppsegna opioider som kan verka smärtreducerande (Geneen, 

Moore, Clarke, Martin, Colvin & Smith 2017). Även förbättrad blodcirkulation och förbättrad 

syreupptagning till musklerna kan vara orsak till minskad smärta, som setts efter 

konditionsträning och styrketräning vid smärta i nacke och trapezius (Sögaard et al. 2012). 

Fysisk träning kan även minska perifer och central sensitisering samt öka arbetskapaciteten i 

musklerna (Nielsen, Andersen, Olsen, Rosendal, Sjögaard & Sögaard 2010). 

Hormonella behandlingar i samband med endometrios kan ha negativ effekt på bendensiteten. 

Fysisk träning är generellt skelettstärkande och i en pilotstudie undersöktes om fysisk träning 

kan förbättra bendensiteten hos kvinnor med endometrios som är under samtidig behandling 

av gonadotropinfrisättande hormon (GnRH-analoger). Enbart hormonell behandling utan 

träning gav en större förlust av benmassa jämfört med träning i form av promenader och 

annan aerob träning som istället gav ökad bendensitet, framförallt i lårbenshalsen (Bergström, 

Freyschuss, Jacobsson & Landgren 2005). 

Yoga och avspänning 

 
Yoga förekommer i olika varianter men kärnan bygger på en integration av kropp och sinne 

där fysisk aktivitet kombineras med andningsövningar, avslappning och ofta meditation. 

Tidigare forskning har visat att yoga kan hjälpa vid muskuloskeletala besvär och även 

ländryggssmärta kan till viss del lindras av yoga (Wieland, Skoetz, Pilkington, Vempati, 

D’Adamo & Berman 2017). I en randomiserad kontrollerad studie undersöktes yogans effekt 

på långvarig bäckensmärta, hälsorelaterad livskvalitet och blodflödet i samband med 

endometrios. Majoriteten av kvinnorna hade samtidig hormonell behandling. Resultatet 

visade ökat välmående, minskad daglig smärta, ökad självkontroll samt minskad kraftlöshet. 

Ingen skillnad sågs i avseende blodflödet (Gonçalves, Barros & Bahamondes 2017). I 

samband med föregående nämnda studie genomfördes samtidigt en kvalitativ intervjustudie 

för att fånga kvinnornas upplevelse av yogan. Några av kvinnorna uppgav att de genom yogan 

lärde sig att bättre hantera sin smärta samt att några av de fick bättre självkännedom 

(Gonçalves, Makuch, Setubal, Barros, & Bahamondes 2016). Generella avspänningsövningar 
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för kropp och sinne under samtidig hormonell behandling har visats ge positiva effekter i 

avseende depression, ångest och livskvalitet hos kvinnor med endometrios (Zhao, Wu, Zhou, 

Wang, Zhu & Chen 2012). 

Transkutan elektrisk nervstimulering 

 
Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en metod som används i smärtlindrande syfte 

genom högfrekventa eller lågfrekventa elektriska impulser. Den teori som i störst utsträckning 

används för att beskriva effekten av TENS är grindteorin, där stimulering av afferenta nerver 

hämmar smärtsignalerna i ryggmärgens dorsalhorn. Även en frisättning av kroppsegna 

opioider kan förklaras som en smärthämmande mekanism vid TENS (Sluka & Walsh 2003). 

TENS har prioritet 3 som tilläggsbehandling i smärtlindrande syfte enligt Socialstyrelsen 

(2018). TENS, som komplement till hormonell behandling, har visats ge en smärtlindring mot 

långvarig bäckensmärta samt vid smärta i samband med samlag (Mira, Giraldo, Yela & 

Benetti-Pinto 2015). Det verkar gälla både vid akupunkturliknande TENS (8 Hz, vilket 

indikerar lågfrekvent) samt vid självbehandlande TENS (85 Hz, alltså högfrekvent) och båda 

varianterna undersöktes i studien. Även förbättrad livskvalitet sågs (Mira et al. 2015). 

Akupunktur 

 
Akupunktur som tilläggsbehandling vid hormonell behandling, i smärtlindrande och 

avslappnande syfte, har prioritet 6 enligt Socialstyrelsen (2018). Det är en mer resurskrävande 

åtgärd eftersom det krävs en utbildad terapeut, jämfört med TENS som patienten kan använda 

på egen hand, därav lägre prioritet. Akupunktur innebär att nålar förs in på olika ställen på 

kroppen och mekanismen bakom akupunktur är tvetydig, men det finns några hypoteser som 

lyfts i litteraturen. Dels uppstår en liten skada där nålen sticks in, vilket leder till en frisättning 

av ämnen som ökar vasodilationen och främjar blodcirkulationen lokalt på grund av ökad 

permeabilitet. Endorfiner tros också frisättas vilket ger en lokal smärthämning. Centralt kan 

endogena opioider som verkar smärtlindrande frisättas, exempelvis enkefalin, som hämmar 

nociceptiva signaler i smärtbanorna (Cheng 2014). En studie visar att öronakupunktur ger mer 

smärtlindring vid bäckensmärta vid endometrios jämfört med kinesisk örtmedicin (Xiang, 

Situ, Liang, Cheng & Zhang 2002). Även traditionell akupunktur som ges i enlighet med 

Kinesisk medicin har visats ge smärtlindring samt förbättrad livskvalitet, jämfört med 

akupunktur som ges på punkter som inte är förenade med endometriosen (Rubi-Klein et al. 

2010). 

Behandling av bäckenbottenmuskulatur 

 
Smärta och antalgiska positioner kan leda till sekundära besvär i form av obalans och 

förändringar i bäckenbottenmuskulaturen som kan förvärra tillståndet (Santos dos Bispo et al. 

2016). Patienten har möjlighet till egenvård i form av avspänning samt rörlighetsträning. 

Enligt Socialstyrelsen har den här åtgärden prioritet 3, i syfte att lindra symtom vid 

endometrios (Socialstyrelsen 2018). De vanligaste förändringarna som ses i 

bäckenbottenmuskulaturen hos patienter med endometrios är muskelspasmer och 

triggerpunkter, som ofta uppkommer på grund av försvagad och förkortad muskulatur och kan 

orsaka smärta (Santos dos Bispo et al. 2016). För spända och överaktiva muskler i 

bäckenbotten kan avslappningsövningar och andningstekniker hjälpa. För att lossa 

triggerpunkter kan olika typer av mjukdelsmobilisering och manuella terapier användas 

(FitzGerald et al. 2012) men även dry needling samt olika typer av massagetekniker kan 

fungera som behandlingsåtgärd (Stein, Sauder & Reale 2019). 
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Den evidensbaserade modellen 

 
Den evidensbaserade modellen bygger på en sammanvägning av tre olika synvinklar för 

beslut om behandling. De synvinklar som tas i beaktning är professionens expertis, patientens 

önskemål och kontextuella situation samt bästa tillgängliga kunskap. Professionens expertis 

innebär att yrkeserfarenhet leder till en kunskap som kan användas för att sammanväga och 

integrera information i beslutsfattandet av bäst lämpad vård. Patientens önskemål och 

kontextuella situation innebär att patientens perspektiv är viktigt i beslut om vård för att öka 

följsamhet och också för att kunna anpassa insatser individuellt oavsett vad evidensen 

förespråkar. Bästa tillgängliga kunskap innebär att den evidens som finns bör tas i beaktning 

vid val av intervention. Om evidensläget är lågt bör andra aspekter som exempelvis nyttan av 

en intervention beaktas.(Socialstyrelsen 2019) 

Motiv till studien 

 
Sammantaget finns det en del studier som berör och visar på vikten av fysioterapeutisk 

behandling vid endometrios. Fortfarande kvarstår en del kunskapsluckor och en av 

kunskapsluckorna som inte nämns någonstans i varken litteratur eller forskning berör 

patientens och fysioterapeutens perspektiv och upplevelser av fysioterapeutisk behandling. 

Den kvalitativa studien av Gonçalves et al. (2016) belyste endast yoga och täcker inte hela 

fysioterapeutens arbete kring endometrios. Förutom tidigare nämnd forskning finns det 

studier som bland annat belyser endometrios ur ett kvalitativt perspektiv där kvinnor med 

diagnosen fått beskriva sina upplevelser av sin livssituation (Moradi, Parker, Sneddon, Lopez 

& Ellwood 2014). Hållstam, Stålnacke, Svensén & Löfgren (2018) har i sin studie tittat på hur 

smärta kan påverka sammanhanget i vardagen för kvinnor med endometrios. 

 

Med stöd av den evidensbaserade modellen kan resultatet i den här kandidatuppsatsen 

indikera på att förstärka eller försumma den kliniska relevansen av fysioterapi vid 

endometrios. 

Syfte 

 
Att undersöka upplevelser av fysioterapeutisk behandling vid endometrios ur patienters och 

fysioterapeuters perspektiv. 

Metod 

Design 

 
Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Dataninsamling skedde genom 

semistrukturerade intervjuguider. 
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Urval  

 
Ändamålsenligt urval användes där urvalsgruppen var relevant för diagnosen endometrios. 

Det innebar att intervjua patienter med endometrios och fysioterapeuter som arbetade med 

patientgruppen i Sverige. För syftet önskades 6 intervjupersoner (informanter), 3 patienter och 

3 fysioterapeuter. Inklusionskriterierna för patienterna var kvinna med 

diagnostiserad endometrios. Personerna skulle ha fått eller vara under pågående behandling 

där fysioterapi av någon form inkluderats. Inklusionskriterierna för fysioterapeuterna var att 

de skulle ha haft egna patienter med endometrios. 

Genomförande 

 
Verksamhetschefen för kvinnokliniken i en mellanstor stad i Sverige mailades med 

information om studiens syfte, GDPR och förfrågan om godkännande att utföra studien. 

Rekrytering av patienter kunde därefter påbörjas. Med hjälp av verksamma fysioterapeuter 

delades informationsbrev om studiens syfte ut till tänkbara informanter. En utomstående 

fysioterapeut mejlades för ytterligare rekrytering av en patient. Fysioterapeuten skrev en 

öppen förfrågan via sina sociala medier för kontaktuppgifter till studiens författare om önskan 

att delta i studien.  

Rekrytering av fysioterapeuter utfördes genom att författarna mejlade en förfrågan och 

informationsbrev till tre tänkbara fysioterapeuter på kvinnokliniken. 

De informanter som önskade att delta och uppfyllde inklusionskriterierna kontaktade 

författarna. När etablerad kontakt skapats mellan informanterna och författarna bestämdes 

valfri plats för intervju. Inför varje enskild intervju fyllde informanten i en samtyckesblankett 

(se bilaga 3) där informanten bekräftade att information erhållits om studiens syfte och 

tillvägagångssätt (se bilaga 4). En av intervjuerna var tänkt att utföras via Skype då logistik 

och geografiskt avstånd gjorde en webbaserad intervju mest lämplig. På grund av tekniska 

svårigheter fick intervjun slutligen utföras genom ett telefonsamtal. Inför intervjun via Skype 

gavs samtycke via mejl.  

Rekrytering av samtliga informanter och utförande av intervjuer genomfördes löpande mellan 

september-oktober år 2019.  

Datainsamling 

 
Datainsamling utfördes genom intervjuer med hjälp av semistrukturerade intervjuguider (se 

bilaga 1och bilaga 2) som spelades in med hjälp av en diktafon.   

En semistrukturerad intervju innebär att intervjun hålls med ett frågeschema, en intervjuguide, 

där ordningsföljderna på frågorna inte är bestämd. Ordningsföljden på frågorna kan anpassas 

utefter situation och den här typen av intervju ger också möjlighet till följdfrågor vid behov. 

Semistrukturerad intervju lämpar sig eftersom den hjälper intervjuaren att hålla sig inom 

ramarna för ämnet (Bryman 2011).  

För att testa om intervjuguiden var adekvat mot syftet utfördes en pilotintervju med en 

lämplig patient som svarade mot inklusionskriterierna. Efter intervjun diskuterade författarna 

innehållet och frågornas relevans mot syftet och valde att endast lägga till ytterligare en fråga, 

som även hade ställts under intervjutillfället. Pilotintervjun värderades som lämplig för 

studien och togs med i datainsamlingen. 
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Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer. Författarna turades om att vara intervjuledare 

och den av författarna som inte höll i intervjun hade rollen att anteckna och eventuellt ställa 

ytterligare frågor vid behov. 

Dataanalys 

 
Intervjuerna transkriberades ordagrant, även allt ljud som skratt, harklingar och utfyllnadsljud 

transkriberades. Författarna transkriberade 3 intervjuer var och därefter påbörjades analys av 

den transkriberade datan genom kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som används för att analysera och tolka texter och är 

en vanlig metod inom vårdforskning (Höglund-Nielsen & Granskär 2017). Den här 

analysmetoden används för att hitta mönster och innebörder i texten med fokus på likheter 

och olikheter och för den här studien gjordes det i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004). Enligt Graneheim och Lundman (2004) sker analysen på manifest eller latent nivå och 

analysprocessen innehåller följande delar: Analysenhet, meningsbärande enheter, 

kondensering och därefter abstraheras delarna och ges koder. Koder bildar sedan kategorier 

(Granheim och Lundman, 2004). I den här studien utfördes analysen på manifest nivå. 

Analysenheten var de transkriberade intervjuerna som utgjorde grunden för innehållsanalysen. 

Det transkriberade materialet lästes flera gånger av båda författarna och utifrån innehållet 

lyftes ord, meningar och paragrafer utan att förlora sitt syfte och sammanhang och blev till 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna förkortades utan att tappa 

kärninnehållet, det vill säga kondenserades. Kondenseringen utgjorde grunden för vidare 

kodning. Kodningen ämnade att ge en betoning av det kondenseringen syftade till. Författarna 

plockade tillsammans ut meningsbärande enheter för samtliga intervjuer och skapade koder 

gemensamt. Alla koder granskades av författarna och liknande koder grupperades 

tillsammans och utgjorde subkategorier. Subkategorierna granskades och grupperades till 

huvudkategorier (se tabell 1). 

Ett resultat med god trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet är att eftersträva i en kvalitativ 

studie (Graneheim & Lundman 2004). Begreppen har samma funktion som när kvantitativa 

studier diskuterar reliabilitet och validitet, för att säkerställa studiens tillförlitlighet. 
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Tabell 1 Exempel på analysprocess från meningsbärare till huvudkategori i aktuell studie 

Meningsbärare Kondensering Kod Subkategori Huvudkategori 

Men jag har behövt 

ett nytt tankesätt 

kring hur jag ska 

hantera smärta, lite 

copingstrategier 

liksom, hur jag ska 

göra när jag får ont. 

Och att jag inte 

behöver vara lika 

rädd för att ha ont 

när jag vet hur jag 

kan hantera den 

vilket gör att jag har 

kunnat fortsätta göra 

saker som jag tycker 

om att göra. 

Fått strategier för att 

hantera smärtan för 

att kunna fortsätta 

göra saker jag tycker 

om. 

 

Strategier i 

vardagen 

Copingstrategier 

för en mental och 

fysisk balans 

Anpassning 

utifrån den 

individuella 

patienten 

Jag upplever 

kontakten som 

väldigt trygg. Det är 

tryggt att veta att jag 

kan komma till 

honom och att han 

kan hjälpa mig när 

det blir akuta 

smärtor också. Han 

har alltid haft, sagt 

att ”blir det värre 

kom upp eller ring 

så kan vi se om vi 

kan få in en 

snabbare tid”. Det 

gör att man känner 

sig sedd och att jag 

verkligen kan, jag är 

inte så rädd för att få 

ont längre för att jag 

vet att jag behöver 

inte gå med det 

länge. 

 

Jag upplever 

kontakten som 

väldigt trygg 

eftersom jag alltid 

kan höra av mig till 

fysioterapeuten även 

vid akuta smärtor. 

Det gör att man 

känner sig sedd och 

jag är inte så rädd 

för att få ont längre. 

Trygghet 

minskar rädsla 

för smärta 

God kontakt 

skapar trygghet 

Fysioterapeutens 

roll 

Jag skulle säga att i 

min värld finns det 

inte en klockren 

behandling för alla 

endometriospatienter 

precis som det inte 

gör för någon annan 

människa eller 

grupp. Så, ja, följa 

Det finns ingen 

klockren behandling 

för 

endometriospatenter. 

Fysioterapiprocessen 

används för att lägga 

en behandlingsplan.   

Individuell 

behandling 

Faktorer som styr 

behandlingen  

Anpassning 

utifrån den 

individuella 

patienten 
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fysioterapiprocessen 

och se vad man får 

för fynd och lägga 

en behandlingsplan 

utefter det.  

 

Etiska aspekter 

 
Flera etiska aspekter togs i beaktning i enlighet med Helsingforsdeklarationen (World 

Medical Association 2013). Informanten fick information om studiens syfte genom ett 

skriftligt informationsbrev. Därefter skrev informanten frivilligt under en samtyckesblankett 

för deltagande. Det innebar att informanten intygade erhållen information som också 

innefattade säkerställande om att informanten skulle hållas anonym och att allt material endast 

användes för studiens syfte. Det inspelade materialet sparades under ett år på ett externt USB-

minne. Författarna prioriterade informanternas hälsa och välbefinnande och informanten 

kunde närsomhelst avbryta sitt deltagande i studien, eller välja att inte besvara vissa frågor 

under intervjun, utan att behöva uppge skäl eller förklaring. Deltagarnas integritet skyddades 

genom GDPR och det insamlade materialet var endast tillgängligt för författarna och 

handledaren. 

Resultat 

 
Resultatet är baserat på intervjuer med totalt 6 informanter, 3 patienter och 3 fysioterapeuter. 

Patienterna var mellan 27-36 år. Fysioterapeuterna hade varit verksamma mellan 2,5-19 år 

och arbetat med endometriospatienter mellan 11 månader – 2,5 år. Analysprocessen av det 

transkriberade intervjumaterialet resulterade i 4 huvudkategorier och tillhörande 

subkategorier. Resultatet presenteras med en figur, sammanfattande text och stärkande citat. 

Efter varje citat redovisas tillhörande informant. Förtydliganden står inom symbolen [ ], delar 

mitt i citatet som inte varit relevant för syftet har markerats med symbolen /…/, när delar i 

början eller slutet av citatet har tagits bort har det markerats med tre punkter. 

Figur. Huvudkategorier med tillhörande subkategorier. 
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Anpassning utifrån den individuella patienten 

 

Copingstrategier för en mental och fysisk balans 

 

Att använda sig av strategier och verktyg för att hantera vardag och de symptom som 

endometriosen medför var något som lyftes av både fysioterapeut och patient. Flera patienter 

upplevde att de fått strategier för smärthantering i syfte att kunna fortsätta göra saker som 

anses givande. Strategierna har även kunnat leda till ökad avslappning.  

 

”Men jag har behövt ett nytt tankesätt kring hur jag ska hantera smärtan, lite 

copingstrategier liksom hur ska jag göra när jag får ont. Och att jag inte behöver vara lika 

rädd för att ha ont när jag vet hur, hur jag kan hantera den vilket gör att jag har, har kunnat 

fortsätta göra saker som jag tycker om att göra.” (informant 2, patient) 

En fysioterapeutisk upplevelse var att många patienter med endometrios har långvarig 

och/eller intermittent smärta som kräver strategier för att kunna hanteras lättare. Majoriteten 

av fysioterapeuterna berättade om hur strategier kan användas i vardagssituationer som kan 

vara besvärliga, exempelvis vid samliv eller annan aktivitet. Vila, intag av smärtstillande 

medicin eller utförande av fysioterapeutiska övningar benämndes som strategier att använda 

inför en aktivitet. En fysioterapeut upplevde även att patienter inte alltid hittat en balans i sin 

fysiska aktivitetsnivå för att må bra. Patienten får då ett verktyg att använda när det är som 

mest besvärligt för att minska spänning och lindra smärta. 

 

”Vissa kanske blir mycket sämre av att exempelvis styrketräna eller nånting som man brukar 

göra men det funkar inte men då kanske man kan ta en promenad men man har inte hittat den 

där balansen liksom för att må bra....tänker jag.”(informant 4, fysioterapeut) 

”Om vi säger samliv exempelvis finns det massa strategier som jag kan vara behjälplig till 

just liksom att kunna slappna av , att utföra töjövningar äh för att öka blodcirkulationen för 

det är ju det det handlar om liksom att få en smärtlindring.”(Informant 4, fysioterapeut) 

Det uppdagades av flera patienter och samtliga fysioterapeuter att patienten beaktas utifrån en 

helhet där hjärna och kropp har ett samband. Flera patienter uttryckte att de upplevde att den 

fysioterapeutiska behandlingen varit en kombination av både mentala och fysiska aspekter. En 

patient uttryckte det som en bra kombination. En annan patient beskrev hur den fysiska 

aktivitetsnivån behövts anpassas och därmed minskats till fördel för kroppen men till nackdel 

för psyket då det fanns en önskan om att kunna vara en aktivare person. Under intervju 

framkom att behandling anpassats till vardag och smärta vilket underlättat.  

”Men mest har jag fått lära mig hur jag ska handskas med smärta också, hur jag ska liksom 

försöka göra med kroppen för att undvika att det blir värre eller så. Så jag har ju fått jobba 

med både huvud och kroppen, så det har varit en väldigt bra kombination.” (informant 1, 

patient) 

En generell erfarenhet, enligt en fysioterapeut, var att personer med långvarig smärta drabbas 

psykosocialt. Vid ett annat intervjutillfälle framkom även att den fysioterapeutiska 

behandlingen inte enbart behöver innebära en fysisk åtgärd utan att det också kan handla om 

den mentala biten. En upplevelse var att patienter har hög tonus och behöver jobba med 

avslappning samt att mycket smärta kan påverka hela kroppen.  

”...det här med att fysioterapeutisk behandling inte alltid behöver handla om en fysisk åtgärd 

utan att det också kan handla om det här mentala, att jobba med smärthanteringsmetoder...” 
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(Informant 3, fysioterapeut) 

 

Faktorer som styr behandlingen  

 

Det upplevdes inte finnas någon standardiserad fysioterapeutisk behandling för 

endometriospatienter utan behandlingen sker individualiserat både kring mål, metod, frekvens 

och duration. 

De flesta patienter uppgav någon form av anpassning av behandling i förhållande till smärta. 

En patient beskrev exempelvis att behandlingen var väldigt jobbig i början och därmed 

initierades utvändigt. Det framkom av en fysioterapeut att behandlingen behöver ske varsamt 

till en början då många är känsliga och reagerar starkt. En annan patient beskrev att 

anpassning skedde med hjälp av en smärtskala från 1-10 där stoppgräns för behandling var 5. 

Samtidigt uttryckte patienten en svårighet att vara ärlig med smärtan på grund av en vilja att 

kunna fullfölja behandlingen. Ett annat perspektiv på anpassad behandling var att det fanns en 

planerad behandling, men att den behandlingen gick att anpassa utefter dagsform. 

”...men jag tror att tanken är att vi varje gång ska göra den här då hon går in och trycker 

/.../jag tror att /.../ det är den behandlingen som hon tror funkar liksom bäst för mig. Sen om 

jag kommer dit och har mer ont och så och det inte funkar då är det bra att jag ändå åker dit 

för det finns alltid någonting annat man kan göra istället så.” (informant 6, patient) 

Patienten söker hjälp för sin endometrios och fysioterapeuters upplevelse var att det finns 

muskulära besvär till följd av diagnosen. När endometriosen har orsakat en sekundär 

myofasciell smärta är det den som behandlas. Flera fysioterapeuter beskrev flera olika typer 

av behandling som kan användas för endometriospatienter. Exempelvis nämndes djup 

massage, metoder för fasciell release, triggerpunktsbehandling, muskelavslappning, stärkande 

träning, andningsträning, stabilitetsträning och hållningsträning. Det uttrycktes att det inte 

finns en klockren behandling för endometriospatienter utan fysioterapiprocessen används för 

att lägga en behandlingsplan. För att kunna jobba med patienten i fokus uttrycktes ett behov 

av många behandlingsverktyg. 

”...hos oss är ju primärkällan till att de är här ändå endometrios /.../ min upplevelse är att 

många av de patienter jag träffar har olika typer av muskulära besvär till följd av sin 

endometrios.”(informant 3, fysioterapeut) 

I samtal om behandlingstid beskrev en fysioterapeut att behandlingstiden kan pågå i över ett 

år innan måluppfyllnad. Det framkom att bakslag är vanligt, exempelvis kan patienten bli 

sjuk, vilket gör att behandlingen ständigt behöver utvecklas. Mycket hänger på patientens 

egna resurser; självbehandling upplevdes gå bättre om rådgivningen följdes. Får patienten inte 

till behandlingen på egen hand, i sin vardag, kan det ta längre tid utifrån tänkt upplägg. Att det 

kan ta flera besök för att hitta rätt nivå av behandlingen var en annan aspekt som framkom. En 

prioriteringsordning lyftes där behandling för smärtlindring är något som testas initialt innan 

smärthantering och acceptans. Den fysioterapeutiska behandlingen upplevdes inte vara 

begränsad i tid och skapade därmed ingen stress över att bli bra. En önskan om att ha fått 

fysioterapeutisk hjälp tidigare, uttalades i en patientintervju, och en tro på att det skulle kunna 

ha förkortat behandlingstiden. 

”Och mycket hänger ju på patientens egna resurser till exempel kan de följa våra råd med 

självbehandling och så vidare så går det ju bättre. Så har de inte så mycket resurser själva så 
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blir det inte lika bra. Så det kan skilja sig åt väldigt väldigt mycket.” (informant 5, 

fysioterapeut) 

Ur det fysioterapeutiska perspektivet var det återkommande att gemensam målsättning och 

behandling utefter mål har en central roll. Att lyssna på patienten gör att målsättningen 

överensstämmer mer mellan fysioterapeut och patient. Tydliga mål gör att det känns lättare 

för patienten gällande vad syftet är och vart man strävar med behandlingen. Det upplevdes 

också skapa en meningsfullhet. Målsättningen är en balansgång mellan krav och resurser där 

huvudmål och delmål kan vara till hjälp. Vid ett intervjutillfälle med fysioterapeut beskrevs 

att ett första mål för patienten ibland bara behöver vara att få ihop alla bitar för en helhetsbild 

av situationen och behandlingen. Ibland kan det också vara relevant att sätta mål när 

behandlingseffekt börjat ses. Det framkom vid intervju med patient att den fysioterapeutiska 

behandlingen upplevs målinriktad. 

”Så det handlar först bara om att komma in i processen på något sätt när man kommer till 

oss. Att man ska liksom ha förstått alla bitarna, förstå sammanhanget, komplexiteten och att 

bara komma in i rehabiliteringen och behandlingen först. Det är ju som ett första 

mål.”(informant 5, fysioterapeut) 

”Och då har jag fått ändra på en del saker som springa maraton kanske inte kommer vara 

min grej men kan jag springa en mil och det går bra då är jag nöjd med det, försöka vara 

nöjd med de sakerna jag kan göra istället för att försöka sträva ännu högre. Så vi jobbar 

mycket med målen tycker jag.” (informant 2, patient) 

 

Syfte och effekt av behandling 

 

Syfte 

 

Både fysioterapeut och patient lyfte att syftet med den fysioterapeutiska behandlingen 

upplevdes vara att smärtreducera. Att hjälpa patienten att kunna återgå till det som är viktigt i 

patientens liv samt att patienten ska kunna behandla sig själv var något som framkom. I 

samtal om syfte nämndes även vikten av att förstå vart smärtorna kommer ifrån.  

”Det [syftet] är att jag ska bli lite mer smärtfri och också att jag ska lite grann förstå vart 

smärtorna kommer ifrån för jag känner så många olika smärtor i magen, i ryggen, låren, 

höften, ljumskarna och så förstå lite grann vad det är jag känner och sen att jag ska kunna 

behandla mig själv...”(informant 6, patient) 

Effekt 

 

Både fysioterapeuter och patienter uttryckte en upplevelse av minskad smärta tack vare 

behandlingen samt en minskad spänning och ökad kroppsmedvetenhet. Att inte hamna i 

krampläge samt att ha kunnat minska på muskelavslappnande medicin var också ett tecken på 

minskad tonus. En patient uttryckte att den reducerade smärtan lett till ett minskat behov av 

gånghjälpmedel. Ökad energi kunde också vara en upplevd behandlingseffekt.  

”...jag hamnar inte i krampläge lika ofta sen jag började. Annars kunde jag hamna i 

krampläge som med tiden gör att det blir väldigt smärtsamt när det aldrig släpper /.../. Så då 

tidigare har jag behövt ta väldigt mycket muskelavslappnande och lugnande och det har jag 

inte behövt ta lika mycket sen jag började för att jag har lättare att inte hamna kvar i 

krampen.”(informant 1, patient) 
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Hos flera patienter beskrevs en progredierad förbättring vid behandlingstillfällena i form av 

minskad smärta. Från att inte ha kunnat genomgå gynekologisk undersökning, på grund av 

smärta, till att kunna utföra intern behandling med hjälp av fysioterapeut var en upplevd 

effekt som lyftes. Vid flera intervjutillfällen med patienter framgick det att den minskade 

smärtan och spänningen påverkat möjligheten till att kunna ha ett fungerande samliv. 

Minskad samlagssmärta framgick och en upplevelse av att sex fungerar bättre sedan den 

fysioterapeutiska behandlingen påbörjats. För att minska smärta ansågs fysioterapi ha störst 

betydelse. 

”Det [fysioterapin] har lett till att jag inte längre får lika ont vid samlag till exempel.” 

(informant 1, patient) 

”Man kan bli blödningsfri och man kan få olika typer av analgetika men det är väldigt 

begränsad effekt där /…/ så att den fysioterapeutiska behandlingen är ju den viktigaste för 

smärtan.” (informant 5, fysioterapeut) 

Upplevelsen av hur snabbt effekt kunnat ses av behandlingen var varierad hos patienterna. En 

del tyckte det tagit lång tid medan en del tyckte det gått relativt snabbt. En fysioterapeutiskt 

aspekt var att svårighetsgraden av endometrios kan påverka utfallet och symptomlindringen 

av behandlingen. Symptomlindring finns men varierar mellan individer. Vissa patienter kan 

känna sig nöjda trots kvarvarande smärta. Total smärtfrihet behöver inte vara en nödvändighet 

för alla. Det kan vara svårt som fysioterapeut att acceptera att patienterna inte alltid blir helt 

bra. En patient uttryckte en positiv känsla av att veta att det finns något som kan 

symptomlindra trots att viss smärta kvarstår.  

”Så att det behöver inte va så att man behöver gå ner till helt symptomfrihet för att de ska 

känna sig riktigt nöjda.” (informant 5, fysioterapeut) 

Känsloupplevelser och faktorer som bidrar till drivkraft och hopp 

 
Den känslomässiga upplevelsen av fysioterapeutisk behandling beskrevs av patienterna på 

flera sätt. Dels beskrevs en känsla av mer ork till att ta tag i saker som det tidigare inte funnits 

energi till, men också en känsla av stärkt självförtroende till följd av ökad kontroll av 

situationen. Samtidigt uppmärksammades andra känslor som rädsla och skräckblandad 

förtjusning. De här känslorna grundade sig i olika saker. Det kunde handla om en rädsla att 

inte få hjälp vid triggad smärta. Det kunde också handla om en känsla av utlämnande på 

grund av omständigheterna. I båda fallen beskrevs en vändning till det positiva i samband 

med att patienterna fått den hjälp de behövt i den oron. Sjukhusmiljön kunde bidra till en 

påtaglig känsla av endometriosens problematik och omfattning. Behandlingen beskrevs som 

tuff, mentalt och fysiskt, men att den övergripande känslan var jättebra. 

”… jag tycker att den [behandlingen] är jättetuff att göra. Det är inte så jättekul att gå dit 

/…/ men jag är också väldigt hoppfull för jag kan redan nu känna att det faktiskt har blivit lite 

bättre. Jag kan slappna av lite mer i min smärta och sådär. Äh, så det är lite skräckblandad 

förtjusning.” (informant 6, patient) 

Förekomsten av oro hos patienterna framkom i intervjuer med fysioterapeuter och att den kan 

bemötas med exempelvis information om behandlingen eller uteslutande av annan patologi. 

Det kan i sin tur påverka patientens inställning till behandlingen och det uttrycktes en känsla 

av att det generellt finns hopp till fysioterapi hos endometriospatienter. Beskrivandet av en 

nyfikenhet hos patienterna kring att prova en behandlingsform som inte tidigare erbjudits 

uppdagades. Det upplevdes ur ett patientperspektiv att all fysioterapeutisk behandling gör gott 
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men att det också blir kravfyllt och skapar ångest eftersom det blir ytterligare ett moment som 

ska utföras. Vid intervju med fysioterapeut förklarades att patientens motivation styrs mycket 

av hur patienten mår psykiskt. Patienten kan ha en vilja att bli bättre, men om orken brister 

påverkas motivationen. 

”… det som ska göra mig gott blir också lite ångestfyllt bara av att det blir liksom massa 

saker på en lista som jag ska göra så.” (informant 6, patient) 

”… motivationen beror mycket också på hur, hur man mår psykiskt. Har man liksom kraft att 

ta tag i sin behandling. Man vill bli bättre men man kanske inte orkar av olika orsaker. Och 

då påverkar det förstås motivationen.” (informant 5, fysioterapeut) 

Fysioterapeutens roll 

 

God kontakt skapar trygghet 

 
Gemensamt för patienterna och fysioterapeuterna var hur viktig kontakten med 

fysioterapeuten är för patientgruppen då de känner sig omhändertagna, trygga och tagna på 

allvar. Det framkom att behandlingen upplevdes behöva fortgå vid endometrios och en 

önskan om fortsatt kontinuitet uttrycktes som viktigt. Trots att behandlingen inte botar 

endometriosen upplevs den givande och bara att bli bekräftad i sin smärta ansågs göra 

jättemycket. Det upplevdes som att det borde vara en självklarhet med fysioterapeutisk 

behandling för endometriospatienter och det fanns en önskan om att fler fysioterapeuter borde 

få möjligheten att arbeta med patientgruppen. Det beskrevs en uppfattning om att många 

patienter känner att de kommit till rätt ställe. Det upplevdes inte finnas någon profession som 

är så bra på muskler som fysioterapeuten och fysioterapeutens roll ansågs därför viktig med 

bidragande av den kunskapen. Fysioterapeutens roll ansågs också viktig då viss behandling 

utfördes bättre med hjälp av fysioterapeuten. 

”… alltså, jag vill bara poängtera hur viktigt det är, alltså fysioterapeutens roll, i det för att 

vi gör skillnad och jag hoppas så många fler att vi får medel och eh, alltså, att fler kan arbeta 

med den här patientgruppen. Verkligen. Det behövs.” (informant 4, fysioterapeut) 

”Jag upplever kontakten som väldigt trygg. Det är tryggt att veta att jag kan komma till 

honom och att han kan hjälpa mig när det blir akuta smärtor också. /…/ Det gör att man 

känner sig sedd och att jag verkligen kan, jag är inte så rädd för att få ont längre för att jag 

vet att jag behöver inte gå med det länge.” (informant 2, patient) 

Ur patientperspektivet framkom en upplevelse av fysioterapeuten som en guide framåt. 

Fysioterapeuten kunde dels påminna om målet men även stötta patienten med ett mer 

realistiskt perspektiv kring hur god effekt behandlingen kan ge. Vid långvariga smärttillstånd 

kan det ibland vara svårt att veta vad ett normalt smärtfritt tillstånd innebär. Då kan 

fysioterapeuten bidra med att förtydliga vad det kan innebära för patienten. Fysioterapeuten 

har upplevts som hjälpsam när det kommer till saker utöver den fysioterapeutiska 

behandlingen, exempelvis fungerat som en länk till andra vårdkontakter när patienten inte fått 

gehör. Vid intervju med en fysioterapeut samtalades det om vikten av en fungerande 

kommunikation. Även en öppen och ärlig dialog med patienten måste fungera för att det ska 

finnas en förtrogenhet. 
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”Vi lyfter allting som behöver lyftas och pratar öppet om det, alla bitar helt enkelt. /…/ 

kommunikationen måste funka bra och man måste va ärlig mot varandra så man vet var man 

har varandra…” (informant 5, fysioterapeut) 

Pedagog 

 

Det framkom av både fysioterapeut och patient att fysioterapeuten möter patienten med 

kunskap kring anatomi och fysiologi samt varför smärtbilden ter sig som den gör. 

Fysioterapeuten fungerar som en pedagog som förklarar och visar så att patienten förstår. 

Fysioterapeuten ger även förståelse kring förväntningar på övningar vilket gör det lättare för 

patienten att ta till sig de. Gemensamt för samtliga fysioterapeuter var samtalet om 

förväntningar. Det ansågs viktigt att samtala, möta samt fånga upp patientens förväntningar på 

fysioterapin. Att fysioterapeuten tar sig tid att informera om vad fysioterapin kan erbjuda var 

något som framkom och ansågs vara viktigt att lyfta tidigt i behandlingsfasen. Det kan ibland 

vara svårt att svara på patientens frågor om vad de kan förvänta sig av fysioterapin, men 

förväntningar om att bli helt smärtfri behöver fångas upp tidigt då det inte alltid går att 

garantera. Ur ett patientperspektiv upplevdes det viktigt att bli inkluderad i vilka möjligheter 

som finns i och med den fysioterapeutiska behandlingen samt vilka krav som kan ställas. 

”…man kan bli ganska orolig när man känner smärta och svårt att veta vad det är som 

egentligen gör ont, eh, och hon är väldigt pedagogisk och så och tar sig tid och visar och 

berättar /…/ så att man förstår ju lite mer då och då kan man lite grann lugna sig i det när 

man väl känner smärta…” (informant 6, patient) 

”Så det [förväntningar] tror jag är viktigt att man pratar om i början; ’Vad är dina 

förväntningar/förhoppningar?’ och så försöker man uttrycka vad jag kan erbjuda och vad det 

eventuellt skulle kunna leda till och då kanske man ibland får prata om det.”(informant 3, 

fysioterapeut) 

I en intervju med fysioterapeut framkom ytterligare pedagogiska idéer och möjligheter att 

kunna möta patienterna med förklaringar om diagnosen. En önskan om att ha mer tid för 

patienterna, för exempelvis anamnes, uttrycktes också. 

”Så det hade varit fint att ha möjlighet, precis som man har artrosskola, att kanske ha 

endometriosskola och då kan man ju jobba till exempel med smärthanteringsverktyg och 

förklara ’vad är det som händer i kroppen när man har endometrios?’.” (informant 3, 

fysioterapeut) 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

 
Syftet med den här studien var att undersöka upplevelsen av den fysioterapeutiska 

behandlingen vid endometrios utifrån patienters och fysioterapeuters perspektiv. 

Analysprocessen resulterade i fyra huvudkategorier; Anpassning utifrån den individuella 

patienten, Syfte och effekt av behandling, Känsloupplevelser och faktorer som bidrar till 

drivkraft och hopp och Fysioterapeutens roll. Alla huvudkategorier med undantag av 

Känsloupplevelser och faktorer som bidrar till drivkraft och hopp erhöll tillhörande 

underkategorier. Varje huvudkategori diskuteras var för sig i relation till likheter och olikheter 

med rådande forskning. 
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Anpassning utifrån den individuella patienten 

 

Upplevelsen var att patienten är i fokus i den fysioterapeutiska behandlingen och att det 

återspeglas genom den variation fysioterapin har möjlighet till. Det framkom att det inte finns 

någon standardiserad behandling för endometrios vilket ställer krav på att kunna anpassa 

behandlingen utifrån individen. Att ha flera strategier och verktyg att välja mellan underlättar 

för fysioterapeuter att kunna möta patientens behov, upplevelser, vardag, samt kunna justera 

utefter hur patienten svarar på behandlingen. Vikten av att hitta strategier och att kunna 

anpassa aktivitet förstärks i en kvalitativ studie (Vader, Patel, Doulas & Miller 2019). Studien 

lyfter strategier för att kunna delta i fysisk aktivitet vid kronisk smärta. Exempel på strategier 

som nämns är att anpassa aktivitet utefter smärta och fatigue samt att duration och intensitet 

gradvis kan ökas. Det stärker även resultatet för aktuell studie där det framkom att fysisk 

aktivitet kan justeras genom exempelvis promenader istället för styrketräning. Vader et al. 

(2019) lyfter att smärtstillande medicin kan tas inför en aktivitet. I aktuellt resultat framkom 

den typen av strategi även som lämplig för vissa endometriospatienter. 

Att ha en helhetssyn ansågs vara viktigt av fysioterapeuterna. Att hitta en balans mellan 

huvud och kropp var återkommande hos både patienter och fysioterapeuter och det verkade 

råda en konsensus kring vikten av det förhållningssättet i behandlingen. Det lyftes som viktigt 

att hitta en balans i aktiviteter i vardagen och för detta krävs olika strategier. Ur ett 

fysioterapeutiskt perspektiv framkom det att långvarig smärta ofta påverkar patienterna 

biopsykosocialt. Att ha ett biopsykosocialt synsätt vid diagnostik och behandling av långvarig 

smärta, där multimodala faktorer tas i beaktning, förklaras vara nödvändigt i en systematisk 

litteraturöversikt av Statens beredning för medicinsk utvärdering (2006). 

Den gemensamma målsättningen var ett återkommande ämne i samtal med informanterna. 

Framför allt ansågs det viktigt utifrån det fysioterapeutiska perspektivet men att behandlingen 

ansågs målinriktad bekräftades av patientperspektivet. Upplevelsen av den gemensamma 

målsättningen kan ställas i liknelse med resultatet i en översiktsartikel av Wijma et al. (2017) 

då det framkom att den gemensamma målsättningen ofta upplevs som något som främst ligger 

i fysioterapeutens intresse. Enligt Wijma et al. (2017) är det fysioterapeuten som ofta upplevs 

öppna för dialog med patienten för en gemensam målsättning, vilket liknar det aktuell studie 

belyser där det fysioterapeutiska perspektivet poängterar vikten av att lyssna på patientens 

önskemål. Det låter patienten förbli i fokus.  

Syfte och effekt av behandlingen 

 

Genom samtliga sex intervjuer framkom att den fysioterapeutiska behandlingen upplevdes 

förbättra symptomen för patienter med endometrios. Det inkluderade både minskad 

smärtintensitet, muskelspänning och en ökad kroppsmedvetenhet. De upplevda effekterna av 

den fysioterapeutiska behandlingen överensstämmer med de effekter som lyfts i studien av 

Gonçalves et al. (2017). Behandlingsmetoden är preciserad mot yoga men det skulle kunna 

tänkas att delar ur yogan med andningsövningar, avslappning och medvetenhet kan liknas vid 

de behandlingsmetoder aktuell studies informanter använt och därav kunnat erhålla liknande 

effekter. 

Något som var återkommande i aktuell studie var att en smärtreducering lett till ett mer 

fungerande samliv med minskad samlagssmärta. Att fysioterapi kan förbättra sexuell hälsa, 

som bland annat innefattar samlagssmärta, sågs i en studie som inkluderade kvinnor med 

långvarig bäckensmärta (Berghmans 2018). Studien är inte riktad mot kvinnor med 

bäckensmärta till följd av enbart endometrios, men en del endometriospatienter kan uppleva 
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långvarig bäckensmärta. Även Mira et al. (2015) konstaterar att fysioterapeutisk behandling 

kan minska samlagssmärta vid långvarig bäckensmärta. Trots att Berghmans (2018) och Mira 

et al. (2015) benämner effekt på samlagssmärta vid långvarig generell 

bäckensmärtproblematik kan det vara relevant att resonera och relatera det till aktuellt 

studieresultat då endometrios kan anses vara inkluderad i det begreppet. 

I aktuell studie framkom det att den fysioterapeutiska behandlingen är viktigast för att 

reducera smärta. I en studie nämns myofasciell bäckensmärta kunna vara ett sekundärt besvär 

av endometriosen och något som kan identifieras och behandlas effektivt med hjälp av 

fysioterapi (Pastore & Katzman 2012). Enligt författarna anses fysioterapeuten vara expert på 

muskulära besvär och patienter med besvär av bäckenbottensmärta bör hänvisas till en 

fysioterapeut med kunskap kring detta område för att få bästa hjälp. FitzGerald et al. (2012) 

lyfter att fysioterapeutisk myofasciell behandling kan reducera smärttillstånd, där smärta 

härstammar från urinblåsan, som kan påverka muskulaturen i bäckenbotten negativt genom 

ökad muskeltonus och smärta. Återigen riktar sig inte studien enbart till endometrios men 

smärttillstånden kan relateras till besvär som finns vid diagnosen. 

Känsloupplevelser och faktorer som bidrar till drivkraft och hopp 

 

Den fysioterapeutiska behandlingen skapar en drivkraft och motivation till att erhålla 

behandlingen, trots ambivalenta känslor för den. Flera patienter kunde till en början uppleva 

negativa känslor kopplade till den fysioterapeutiska behandlingen. Rädsla, skräckblandad 

förtjusning och en känsla av utlämnande uttrycktes, men då patienterna upplevde att deras oro 

motbevisades vändes känslorna till något positivt. En upplevelse av att få hjälp och god effekt 

av behandlingen genererade en drivkraft hos patienterna att fortsätta med behandlingen trots 

oroskänslor. Fysioterapeuter ansåg att det var viktigt att möta oron, exempelvis med 

information, för att få en förändrad inställning. Att möta oron i första hand istället för att 

behandla smärtan kan vara fördelaktigt vid initiering av en behandling enligt Olugbade, 

Bianchi-Berthouze & Williams (2019). Det samråder med patienters och fysioterapeuters 

upplevelse i aktuell studie. 

En upplevelse som framkom i aktuell studie var att den fysioterapeutiska behandlingen lett till 

stärkt självförtroende till följd av en ökad kontroll av situationen. En studie lyfter att ett 

personcentretat förhållningssätt, en god relation mellan patient och vårdgivare samt egenvård 

för patienter är faktorer som kan stärka känslan av kontroll och självhantering (O’Hara, Rowe 

& Fisher 2019). Det går att resonera kring huruvida de här faktorerna funnits och bidragit till 

patientens, i aktuell studie, ökade känsla av kontroll. 

Fysioterapeutens roll 

 

Kontakten mellan fysioterapeut och patient, i den fysioterapeutiska behandlingen, upplevdes 

väldigt bra samt att det ansågs vara av stor vikt att kommunikationen fungerar för en känsla 

av trygghet och förtrogenhet. Båda parter resonerade i liknande tankar om att fysioterapeuten 

har möjlighet att fylla kunskapsluckor hos patienten för en ökad förståelse om endometrios. 

Fysioterapeuten lyftes med beskrivningar likt en guide och som en hjälpande hand i att driva 

patienten framåt mot målet men också som en stöttande länk i kontakten med andra 

vårdprofessioner. Resultatet lyfter att fysioterapeuten inte alltid agerar på samma sätt 

gentemot samtliga patienter utan att det finns en förmåga att vara flexibel utifrån individen 

och de behov som finns. Flexibiliteten kan anses vara en viktig anledning till varför kontakten 

upplevdes väldigt bra mellan patient och fysioterapeut. I en artikel lyfts rekommendationer 

kring olika roller en fysioterapeut kan anta, beroende på i vilket förändringsstadium en patient 
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befinner sig i (Wijma, van Wilgen, Meeus & Nijs 2016). I studien har författarna utgått från 

stadierna i den beteendemedicinska modellen Stages-of-Change. Fysioterapeuten kan 

exempelvis agera som en erfaren coach, rådgivare, omhändertagande rollfigur och en 

insiktsgivande lärare utifrån hur individens behov ser ut. Även här finns en antydan om vikten 

av att kunna vara flexibel som fysioterapeut för en bra patientkontakt. Upplevelsen av hur 

viktigt det är att bli lyssnad på som patient förstärkts ytterligare av Vader et al. (2019). Det 

ansågs vara en viktigt aspekt hos patienten för att kunna delta i fysisk aktivitet. 

Att känna sig omhändertagen, trygg och tagen på allvar var något som både patienter och 

fysioterapeuter upplevde som en del av den fysioterapeutiska behandlingen där kontinuitet var 

ett återkommande uttryck som något värdefullt. Den kontakt som patienterna upplevde med 

sin fysioterapeut kan resoneras vara likt en fast vårdkontakt. Enligt Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för fast vårdkontakt (Socialstyrelsen 2017) förklaras att en fast vårdkontakt syftar till 

att täcka patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Att träffa samma vårdgivare 

under en längre tidsperiod skapar god kontakt och en trygghetskänsla. 

 

Evidensbaserade modellen 

 
Resultatet lyfter professionens upplevelser och patientens upplevelser av den 

fysioterapeutiska behandlingen vid endometrios. I de två perspektiven har det framkommit 

hur viktigt det är att se patienten i sitt kontextuella sammanhang och upplevelsen är att det 

förekommer. Det har också framkommit hur viktig fysioterapeuten är med sin expertis för 

behandlingen samt att patientens känslor och önskemål beaktas genom en god 

kommunikation. Sammantaget skulle de här delarna ur resultatet kunna jämföras med de 

hörnstenar den evidensbaserade modellen består av. Om resultatet ställs i relation till den 

evidensbaserade modellen kan ett resonemang vara att den evidensbaserade modellen ligger 

till grund för fysioterapeutiska insatser vid endometrios, eftersom ingen standardiserad 

behandling ges utan snarare individualisering utefter behov (Topor & Denhov 2008). Det kan 

i så fall vara en stor faktor till varför den fysioterapeutiska behandlingen upplevdes vara 

effektiv och bra, ur flera aspekter, till följd av att hörnstenarna vägts in i valet av åtgärder. 

 

Metoddiskussion 

 
Den kvalitativa studiens tillförlitlighet beskrivs utifrån tre nyckelbegrepp; trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet. Den kvalitativa studien bör vara så tillförlitlig som möjligt och 

resultatet värderas i relation till de processer som använts för att komma fram till det.  

Trovärdighet berör det som påverkar den grundläggande undersökningen. Det innebär beslut 

gällande studiens inriktning, innehåll, deltagare och hur man valt att samla in data mot syftet. 

Exempelvis kan valet av deltagare med en spridd erfarenhet öka chansen till ett innehåll med 

ett bredare perspektiv. Andra aspekter som kan påverka till ett bredare perspektiv på studiens 

inriktning kan vara deltagarnas ålder och kön. Valet av metod för datainsamling har stor 

betydelse för trovärdigheten samt mängden insamlad data. Hur meningsbärare lyfts ut kan 

påverka trovärdigheten beroende på om meningsbärare svarar på flera frågor eller endast på 

en. Att förstärka kategorier med citat från det transkriberade materialet ökar trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman 2004). 
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Pålitlighet berör hur datan som samlas in kan påverkas över tid under analysprocessen. 

Intervjuer är en utvecklande process som över tid kan göra att författarna erhåller nya 

kunskaper och erfarenheter som därmed kan påverka deras beslut kring datainsamlingen och 

på så sätt påverka resultatet (Graneheim & Lundman 2004). 

Överförbarhet berör huruvida resultatet kan överföras till andra sammanhang och grupper och 

i vilken utsträckning det i så fall kan ske. För att stärka överförbarheten är det viktigt att vara 

tydlig i beskrivning av urvalet och deltagarnas egenskaper, hur datainsamlingen genomförts 

samt hur analysprocessen fullbordats. Att resultatet presenteras tillsammans med adekvata 

citat stärker också överförbarheten (Graneheim & Lundman 2004). 

Trovärdighet 

 

Författarna valde att använda en semistrukturerad intervjuguide som metod för datainsamling. 

Det öppnade möjligheten att få ett brett perspektiv av upplevelser utan att styra innehållet allt 

för mycket. Rekrytering av informanter skedde ändamålsenligt vilket författarna ansåg vara 

bäst lämpat för studiens syfte. Informanterna var kopplade till diagnosen endometrios vilket 

preciserades i inklusionskriterierna. Att inklusionskriterierna var fåtaliga trots ändamålsenligt 

urval ökade chansen till att få en heterogen grupp som belyser studiens innehåll ur ett brett 

spektrum. Att deltagarna i studien dessutom var både patienter och fysioterapeuter ökade 

chansen ytterligare till att studiens innehåll och syfte kunde belysas ur ett brett perspektiv. 

Sammantaget kan det öka trovärdigheten för att den insamlade datan svarar mot syftet. Det 

ändamålsenliga urvalet och tillvägagångssättet för att rekrytera patienter försvårade processen 

av att samla in data då processen tog längre tid än planerat. Det gjorde också att författarna 

blev begränsade i att inte hinna rekrytera fler informanter. Det var svårt att avgöra hur många 

tillfrågade patienter som tackade nej till deltagande i studien då förfrågan gavs av 

fysioterapeuter på kvinnokliniken och det var endast de patienter som önskade delta som 

kontaktade författarna. Till författarnas vetskap finns ingen exakt siffra på hur många 

patienter som tillfrågades i förhållande till hur många som tackade ja till deltagande. Det var 

lättare att identifiera ett bortfall vid rekrytering av fysioterapeuter då författarna hade 

direktkontakt via mejl. Det gjorde det mer överskådligt kring antal förfrågningar och antal 

önskemål om deltagande. Samtliga tillfrågade fysioterapeuter tackade ja till deltagande.    

Det begränsade antalet deltagare i studien gör att det finns en risk att det insamlade materialet 

inte lyckats fånga upp ett tillräckligt brett spektrum av upplevelser. Det är därför svårt för 

författarna att avgöra om fler deltagare hade kunnat tillföra ytterliggare upplevelser. Alla 

deltagare hade positiva erfarenheter av fysioterapi. Att även intervjua personer med mindre 

positiva erfarenheter kan möjligen tillföra ytterligare upplevelser. Det kan påverka 

trovärdigheten.  

Vid påbörjan av analysprocessen insåg författarna att första intervjufrågan inte lett till data 

som var tillfredsställande för besvarande av syfte. Det innebar att visst material inte kunde tas 

i beaktning. Författarna ansåg att det material som inte svarade för syftet ändå varit till fördel 

för kontaktskapandet med informanterna och kunnat bidra till en fördjupning av diskussion 

senare i intervjuerna där syftet besvarats. 

Då författarna inte tidigare hade någon erfarenhet av utförande av en kvalitativ intervjustudie 

kan det ha påverkat analysprocessen. Att författarna inte hade någon tidigare erfarenhet 

gjorde det svårt att avgöra om meningsbärarna som plockades ut var för breda eller för snäva 

mot syftet. Med hjälp av litteratur och forskning försökte författarna i största mån täcka upp 

för den saknade erfarenheten och på så sätt arbeta för en ökad trovärdighet. 
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Pålitlighet 

 

Båda författarna var närvarande under samtliga intervjutillfällen vilket kan ha ökat chanserna 

för att intervjuerna blev likvärdigt utförda. Under intervjutillfällena agerade en av författarna 

samtalsledare medan den andra kunde säkerställa att alla frågor ställdes. Båda författarna 

kunde vid behov ställa ytterligare frågor eller be om förtydligande. Det bestämdes i förväg 

vem som skulle bära huvudansvaret för intervjun och ansvaret varierades mellan författarna 

för att båda skulle få erfarenhet av att intervjua. Något att ha i åtanke är att det insamlade 

materialet kan ha påverkats över tid eftersom författarna blev mer erfarna efter varje intervju. 

Av geografiska skäl utfördes en intervju via Skype där uppkopplingen avbröts flertalet gånger 

och resulterade i en slutlig telefonintervju. Det kan ha påverkat den insamlade datan negativt 

till följd av att kontakten försvårades och att intervjun inte stod i likhet med de andra 

intervjuerna.  

Överförbarhet 

 

Författarna har i studien varit tydliga med beskrivning av syfte, vald metod, utförande, 

datainsamling och analysprocess. Resultatet har förstärkts med citat. Det kan ses som en 

möjlighet för applicering i större studier med större antal deltagare. Utifrån vald metod och 

analysprocess kan det hypotetiskt finnas liknande upplevelser hos andra endometriospatienter 

och fysioterapeuter som arbetar med endometrios. Då deltagarantalet är så lågt finns en 

begränsad möjlighet att överföra de framkomna upplevelserna på en större population. 

Upplevelserna kan framför allt hänvisas till deltagarna i aktuell studie.   

Faktorer som författarna anser begränsa överförbarheten är bland annat åldersspannet på 

patienterna som var snävt samt att det hade varit önskvärt med fler deltagare. Det hade också 

varit önskvärt med ett bredare spann på antalet yrkesverksamma år inom endometriosfältet. 

Konklusion 

 
I studien framkom det att fysioterapeutisk behandling samstämmigt av både fysioterapeuter 

och patienter upplevdes värdefull ur flera aspekter. Dels för upplevelsen av minskad smärta 

och muskelspänning men också för att hitta copingstrategier och verktyg i vardagen för en 

mer hållbar tillvaro. Fysioterapeuten upplevdes inge en känsla av trygghet eftersom 

patienterna upplevde sig bli hörda, sedda och hjälpta. Både fysioterapeuter och patienter 

berättade att patienterna blev inkluderade och delaktiga i sin behandling vilket ansågs viktigt 

ur båda perspektiven. Det här kan vara en indikation på att den fysioterapeutiska 

behandlingen är influerad av den evidensbaserade modellen vilket i sin tur indikerar på en 

förstärkning av den kliniska relevansen för fysioterapeutisk behandling vid endometrios. Fler, 

större, studier inom området behövs för att förstärka den kliniska relevansen  ytterligare.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide Patient 

Ålder 

Fetmarkerad text är huvudfrågor som lägger grund för samtal. Understöds punkter 

är menade som en guide för att  hjälpa samtalet vidare om så behövs.  

1.Hur påverkar endometrios din vardag?  
-Vad har du slutat göra. 
-Vad kan du fortfarande göra.  
-Vad önskar du kunna återgå till att kunna göra.  

2.Skulle du kunna berätta om den fysioterapeutiska behandling du får/fått?  
-Typ av behandling.  
-Hur länge har du haft behandlingen.  
-Vad är syftet och målet med behandlingen. 

-Hur kom du i kontakt med fysioterapi?   

3.Vad är din upplevelse av den fysioterapeutiska behandlingen?  
-Hur är kontakten med fysioterapeuten. 
-Känns behandlingen meningsfull.  
-Hur ter sig besvär/symtom. 
-Upplevelsen av effekt. 
-Utifrån syfte och mål - hur blev behandlingen. 
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Bilaga 2 
Intervjuguide Fysioterapeut 

Fetmarkerad text är huvudfrågor som lägger grund för samtal. Understödspunkter 

är menade som en guide för att hjälpa samtalet vidare om så behövs.  

Hur länge har du arbetat som fysioterapeut?  
 
Hur länge har du arbetat med patienter som har endometrios?  

1.Hur påverkar endometrios dina patienters vardag?  
-Är det något du märkt att dina patienter slutat göra. 
-Är det något du märkt att dina patienter fortfarande kan göra .  
-Vad önskar patienterna kunna återgå till .  

2.Skulle du kunna berätta om den fysioterapeutiska behandling du ger till 

patienter med endometrios?  
-Typ av behandling.  
-Hur länge pågår behandlingen. 
-Vad kan syfte och mål med behandlingen vara.  

3.Hur uppfattar du patientens upplevelse av den fysioterapeutiska 

behandlingen? 
-Hur är kontakten med patienterna. 
-Upplevs behandlingen meningsfull.  
-Hur ter sig besvär/symtom. 
-Upplevelsen av effekt. 
-Utifrån syfte och mål – hur fungerar behandlingen. 
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Bilaga 3 
Samtycke 

De uppgifter som samlas in i samband med studien hanteras i enlighet med 

dataskyddsförordningen (GDPR) och ansvarig för dina personuppgifter är Linköpings 

universitet avseende personuppgifter som smalas in i forskningssyfte. Det är nedanstående 

som är ansvarig för studien. Det är endast studenter, handledare samt till studien eventuellt 

kopplad statistiker som har tillgång till de data som samlas in i forsknings- och 

kunskapsutvecklingssyfte. Du som deltagare i studien kommer därmed att vara anonym när 

resultaten sammanställs och presenteras. 

Uppgifterna kommer att användas för ovanstående ändamål och i enlighet med detta 

samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att du har gett 

ditt frivilliga samtycke. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. Samtycket är 

giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom 

att kontakta forskningsansvarig för denna studie. Vi kommer i så fall upphöra att behandla 

uppgifter som vi har samlat in med stöd av detta samtycke i studien. Uppgifter som ingår i 

resultat som redan har åstadkommits kommer dock inte att påverkas av att ditt samtycke 

återkallas. Vissa uppgifter kan även komma att arkiveras i enlighet med svensk lag. Du har 

rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få 

felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. Om du har klagomål på vår behandling av dina 

personuppgifter som involveras i forskning så kan du kontakta vårt dataskyddsombud via 

dataskyddsombud@liu.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 

(Datainspektionen) om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

Jag bekräftar härmed att jag har tagit del av informationsbrevet och studiens syfte. Jag är 

medveten om att intervjun kommer spelas in med diktafon och att samtlig information endast 

kommer användas av studiens författare samt handledare. Jag är även medveten om att jag 

närsomhelst kan avbryta mitt deltagande i studien, eller välja att inte svara på vissa frågor, 

utan att behöva uppge skäl eller förklaring. 

 

Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i studien: 

 

 

Datum 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Namnteckning_______________________________________________________________ 
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Namnförtydligande___________________________________________________________ 
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Bilaga 4 
Informationsbrev  

Hej! 

Vi är två fysioterapeutstudenter som studerar sista året på Medicinska fakulteten på 

Linköpings universitet. Vi båda är väldigt intresserade av kvinnohälsa och framförallt 

endometrios eftersom fysioterapeutisk behandling i samband med endometrios är relativt 

outforskat. Till vår kandidatuppsats har vi därför valt att inrikta oss inom endometrios och 

fysioterapi. 

 Syftet med studien är att undersöka hur patienter och fysioterapeuter upplever 

fysioterapeutisk behandling vid endometrios. Genom intervjuer vill vi ge utrymme för ett 

öppet perspektiv där alla individuella tankar, känslor och åsikter tas i beaktning. Vi anser att 

det är ett viktigt perspektiv för fysioterapeuter och andra professioner att ta del av eftersom 

patientens perspektiv och hälsa är det vi jobbar för. Beroende på vad resultatet visar kan det 

bidra till vidare forskning kring området. 

Intervjun kommer ta cirka 1 timme. Plats för intervjun sker enligt överenskommelse baserat 

på deltagarens önskemål. Under intervjun kommer vi exempelvis beröra upplevelser, 

svårigheter, förväntningar och vardag i samband med fysioterapeutisk behandling. Intervjun 

kommer att spelas in för att lättare kunna bearbetas under studiens gång och den kommer 

även att skrivas ut. Det utskrivna materialet kommer vara anonymiserat. Det inspelade 

materialet kommer endast att användas för den här studiens ändamål och syfte, men kommer 

att sparas under ett år. Du som medverkar kommer att vara helt anonym och inga uppgifter 

som du uppger kommer att kunna härledas till dig. Du kan närsomhelst avbryta din 

medverkan i intervjun och i studien.  

Är du intresserad av att delta i vår studie? Du kommer i så fall att bli kontaktad av Evelina 

Kullmar eller Isabelle Scherman som är studiens författare. 

 

Våra kontaktuppgifter: 

Isabelle: isasc359@student.liu.se telefon: 0704227269  

Evelina: kriku840@student.liu.se telefon: 0722111041  

Anna (handledare): anna.lindgren@liu.se telefon: 013-284713 

  

Med vänliga hälsningar,  

Isabelle Scherman och Evelina Kullmar 
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