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Sammanfattning 
 

 

Mellan 200901 och 201212 genomgick 77 kvinnor värmeballongbehandling på grund av 

rikliga gynekologiska blödningar vid en gynekologisk klinik i Mellansverige. Postoperativt 

fick sju kvinnor stanna kvar över natten på grund av smärta och illamående, en kvinna fick 

stanna kvar då hon hade blödningsproblematik sedan tidigare och hennes 

blödningsbenägenhet kontrollerades, en kvinna fick problem med sitt blodsocker då hon var 

insulinbehandlad diabetiker och fick stanna för observation och tre kvinnor kunde inte tömma 

blåsan efter operationen. Sammanlagt åtta kvinnor fick endometrit efter 

värmeballongbehandlingen varav en fick läggas in för intravenös antibiotikabehandling. Fem 

av 77 kvinnor valde att hysterektomera sig inom ett år efter värmeballongbehandlingen, 

antigen på grund av fortsatta besvär med rikliga blödningar efter endometriedestruktionen 

eller på grund av kraftiga underlivssmärtor efter komplikationer som orsakades av 

värmeballongbehandlingen - enbart en kvinna valde på egen begäran hysterektomi trots ett 

normalt blödningsmönster efter värmeballongbehandlingen då hon önskade bli amenorreisk.  

 

 

Abstract 

 

Between 200901 and 201212, 77 women were treated with thermal balloon endometrial 

destruction  because of menorrhagia and 14 women because of  abnormal gynaecological 

bleeding disorder at a gynaecological clinic in mid Sweden. Postoperatively, seven women 

stayed overnight at the clinic because of pain and nausea, one woman had to stay for 

observation because she had a history with a bleeding disorder, one woman had a history with 

diabetes and had to stay for observation for her blood-glucose levels and three women could 

not pass urine after surgery. A total of eight women got endometritis after surgery and one of 

which had to be hospitalized for intravenous antibiotic therapy. Five of the 77 women 

underwent hysterectomy within one year after the thermal balloon endometrial destruction, 

either because of continuing problems with heavy menstrual bleeding or because of severe 

abdominal pain after complications caused by the thermal balloon therapy - only one woman 

chose hysterectomy in spite of a normal menstrual bleeding pattern after treatment with 

thermal balloon endometrial destruction because she expected secondary amenorrhea due to 

the surgery. 
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BAKGRUND 

 

Evidensbaserad medicin 

Evidensbaserad medicin (EBM) är ett koncept som vilar på tre ben som tar hänsyn till 

vetenskap, kliniska färdigheter och patientens vilja. Begreppet fick genomslagskraft inom 

sjukvården och akademin under 1990-talet och ersatte begreppen "vetenskap och beprövad 

erfarenhet" eftersom dessa begrepp saknade en tydlig definition, vilket tillät individuella 

tolkningar och osäkert vetenskaplig evidens. (Atkins, 2004; Levi, 1997). 

 EBM ska ses som ett verktyg för att läsa och granska vetenskaplig litteratur och 

grundläggande är att veta på vilken vetenskaplig grund en rekommendation vilar samt att 

absoluta riskskillnader framför relativa betonas - i grunderna tar man även hänsyn till klinisk 

relevans och statistisk signifikans. Evidensbaserad medicin kan praktiseras i fyra steg: 

Omvandla kliniska frågeställningar till fokuserade frågor som kan besvaras (1), söka bästa 

tillgängliga kunskap så effektivt som möjligt (2), granska den funna litteraturen kritiskt 

avseende validitet och klinisk nytta (3) och omsätta resultaten i klinisk praxis och utvärdera 

införandet (4). Med hjälp av EBM kan man följa upp utfallet av en behandlingsform så att 

information och råd grundar sig på bästa tillgängliga fakta och evidens - vården 

kvalitetssäkras.  (Atkins, 2004). 

 I denna uppsats har författarna fått en förfrågan om att följa utfallet av en 

behandlingsform som ett led i EBM i kvalitetsäkringsyfte.       

 

 

Reproduktionsorganens anatomi  

Uterus, livmodern, är ett muskulärt organ som sitter djupt inne i kvinnans underliv mellan 

urinblåsa och tjocktarm. Från varsitt hörn på livmoderns övre del utgår en äggledare med 

äggstock och den nedre delen av livmodern doppar ner i vagina. Livmoderns vägg består av 

tre lager: endometrium, myometrium och perimetrium. Uteruskaviteten, livmoderhålan, 

bekläds med endometriet, medan den väsentligaste delen av väggen utgörs av det kärlrika 

myometriet som är flera centimeter tjockt. Det yttersta lagret kallas perimetriet och består av 

peritoneum som är subserös tunn bindväv. Myometriet utgörs av glatt muskulatur blandad 

med fibrös och elastisk bindväv. Endometriet, som har en funktionell och basal del, består av 

cylinderepitel med stroma och körtlar som varje månad påverkas av de hormonella 

förändringarna under menstruationscykeln. (Langer, Oliver, Lev-Toaff, & Coleman, 2012) 
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Den normala menstruationscykeln samt definitionen av en riklig menstruationsblödning  

En normal menstruationscykel varar mellan 21-35 dagar med ett genomsnittsvärde på 

omkring 28 dagar och en menstruation definieras som en blödning från uterus med en 

komplett avstötning av den funktionella delen av endometriet efter ovulation varefter en ny 

funktionell slemhinna kommer att genereras (Case & Reid, 2001). Menstruationsblödningen 

varar i regel mellan 2-7 dagar med en total blödningsförlust på 20-80 ml.  

 När en kvinna har en total blödningsmängd som överstiger 80 ml per 

menstruationsperiod och blödningen är regelbunden och återkommande, definieras 

blödningen som menorragi. Menorragi, en riklig menstruationsblödning, kan orsakas av 

myom, koagulationsrubbning, kopparspiral eller läkemedel som acetylsalicylsyra och 

NSAID-preparat. Cirka elva procent av kvinnor i åldrarna 15–50 år besväras av menorragi 

och hos cirka en tredjedel av kvinnorna finns ingen säker bakomliggande organisk orsak, det 

vill säga en idiopatisk menorragi (Friberg & Ahlgren, 1999). Forskare har också sett att 

idiopatisk menorragi har en stark hereditär anknytning (Kuzmina, Palmblad, & Mints, 2011).  

 

Livsstilspåverkan vid rikliga menstruationer 

Menorragi är ett vanligt problem som påverkar kvinnors livskvalité och hälsa. 

Uppskattningsvis besväras var tredje svensk kvinna i fertil ålder. Att kanske aldrig kunna vara 

säker på att inte blöda igenom de blödningsskydd de använder, att inte våga använda vita eller 

ljusa kläder och att alltid komma ihåg att ha tillräckligt med skydd med sig upplever många 

kvinnor som ett problem (Gokyildiz, Aslan, Beji, & Mecdi, 2013). Menorragi kan vara så 

socialt handikappande att kvinnorna knappt vågar gå bort av rädsla för att inte skydden ska 

räcka till. Kvinnorna med rikliga menstruationsblödningar upplever att de får mindre gjort än 

vanligt, de planerar motion, fester, och resor mera med hänsyn till deras blödningar samt att 

många avstår från aktiviteter under menstruationen. Kostnaden för mensskydd är dubbelt så 

hög för kvinnor med menorragi jämfört med kvinnor som har en normal 

menstruationsblödning och många tvingas sjukskriva sig en eller flera dagar per år på grund 

av den rikliga menstruationen. Endast en fjärdedel söker för sina besvär (Jacobsen, 2012). 
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Farmakologiska behandlingsalternativ vid rikliga blödningar 

Farmakologisk terapi, som inkluderar fibrinolyshämmare (Cyklokapron - tranexamsyra) och 

gestagen (hormonspiral), är förstahandsvalet vid behandling av rikliga blödningar (Friberg & 

Ahlgren, 1999).  

 Tranexamsyra verkar i det fibrinolytiska systemet där det utövar en hämmande 

effekt på plasminogenaktiveringen, det vill säga omvandlingen av plasminogen till plasmin. 

Biotillgängligheten är låg, 35 %, vilket betyder att ett dagligt intag behöver vara ett gram fyra 

gånger per dag för att uppnå adekvat effekt - detta ökar i sin tur risken för biverkningar som 

kraftigt illamående och kräkningar, vilket ger en låg compliance (FASS, 2013), (Kouides & 

Kadir, 2007).  

 Hormonspiral (levonorgestrel) har en lokal verkan på slemhinnan i 

livmoderkaviteten och nedreglerar östrogen- och gestagenreceptorerna som finns där. Detta 

minskar endometriets känslighet för cirkulerande östradiol och en uttalad antiproliferativ 

effekt kan ses (FASS, 2013). 

 

Kirurgiska behandlingsalternativ vid rikliga menstruationsblödningar 

Historiskt var farmakologisk behandling eller hysterektomi de behandlingar som kunde 

erbjudas, men under 1980-talen utvecklades alternativa behandlingsmetoder: laserablation och 

transcervikal resektion (TCRE) av endometriet, det vill säga att livmoderslemhinnan bränns 

bort med laser respektive hyvlas bort. Under 1990-talet utvecklades sedan en annan 

metodvärmedestruktion av endometriet med ballongkateter (Friberg & Ahlgren, 1999). Olika 

metoder är Cavaterm, MenoTreat och Thermachoice. Gemensamt är att en kateter med en 

ballong i ena ändan förs in genom cervixkanalen in i uterus.  

 Cavatermballongen är gjord av silikon och kan justeras så att den anpassas 

livmoderns storlek. I den del av katetern som är förankrad centralt i ballongen finns ett 

värmeelement.  Ballongen fylls med glycinlösning, 15 mg/ml, till ett tryck omkring 180 mm 

Hg. Vätskan i ballongen värms till cirka 75°C. En pump ger mycket snabb cirkulation av 

vätskan, som därigenom håller konstant temperatur, vilket medför att ballongytan, som trycks 

mot livmoderväggen, får nästan samma temperatur. Under behandlingen sprids värmen in i 

cirka halva tjockleken av livmoderväggen och förstör endometriet och yttre delen av 

myometriet. Ballongkatetern är kopplad till en batteridriven kontrollenhet, som reglerar 

värmeelementets temperatur, cirkulationen av vätskan och behandlingstiden. Dessutom 

registreras kontinuerligt temperaturen i vätskan, ballongtrycket och behandlingstiden. 

Behandlingen tar 15 minuter (Friberg & Ahlgren, 1999). 
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 MenoTreat-behandling går ut på att 85°C steril saltlösning cirkulerar i en 

ballongkateter under ett tryck av 200 mm Hg under 11 min och behandlingen genomförs i 

generell anestesi med premedicinering i form av 100 mg diklofenak suppositorier, och ett 

gram paracetamol suppositorier (Ulmsten m.fl., 2001). 

 Thermachoice tar 8 minuter och kan göras i lokalbedövning. Ballongkatetern 

fylls med 30-35 ml steril vätska (5 % dextros/vattenlösning) som värms upp till ca 87°C och 

cirkulerar inne i ballongen i uteruskaviteten under ett tryck på 160-180 mm Hg (Elgarib & 

Nooh, 2006). 

 

Utfallet av endometriedestruktion 

Resultatet efter värmeballongbehandlingen, oavsett katetermodell, är en individuell 

minskning av mensblödningen och antalet blödningsdagar, och cirka 30 % av alla kvinnor 

som behandlas får amenorré. Kvinnan kan återgå till sitt arbete dagen efter behandlingen. 

Veckorna efter behandlingen har kvinnan en flytning, eftersom nekrotisk vävnad stöts ut. Det 

är viktigt att informera patienten att det sannolikt är svårt att bli gravid efter behandlingen, 

men antikonception är nödvändig om kvinnan vill vara helt säker på att inte bli gravid 

(Friberg & Ahlgren, 1999). 

 I en artikel av Tóth, Gervaise, Kuzel, & Fernandez, 2004 fann man att 25,7 % av 

en kohort på 70 kvinnor i Storbritannien inte hade några blödningar tre år efter 

värmeballongbehandlingen, 44,7 % av kvinnorna upplevde en liten och kort regelbunden 

mensblödning tre år efter värmeballongbehandlingen och 21,4 % av kvinnorna upplevde att 

de tre år efter värmeballongbehandlingen hade fått en normal menstruationsblödning. En del 

av gruppen, 8,2 %, uppgav att de inte upplevde någon skillnad i blödningsmängden efter 

värmeballongbehandlingen. I en annan studie fick 216 kvinnor från Australien svara på 

enkätfrågor om hur nöjda de var med värmeballongbehandlingen som endometriedestruktion 

tre till fem år efter behandlingen. Av antalet kvinnor som svarade på enkäten var 88 % mycket 

nöjda eller nöjda med behandlingen samt skulle kunna rekommendera den till familj och 

vänner. Bland denna kohort fick 37 % amenorré, 44 % en lätt, regelbunden 

menstruationsblödning, 13 % en moderat menstruationsblödning och 6 % hade fortfarande 

besvär med menorragi efter värmeballongbehandlingen (Hazard & Harkins, 2009). 
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 I en randomiserad studie från England av Shaw, Symonds, Tamizian, Chaplain, 

& Mukhopadhyay, 2007 fann man att kvinnor med idiopatisk menorragi var mindre nöjda 

med utfallet av behandlingen med hormonspiral jämfört med kvinnor som även fått 

värmeballongbehandling och att betydligt fler (20,7 %) i gestagengruppen ville genomgå 

hysterektomi jämfört med 13,3 % i värmeballongbehandlingsgruppen efter 24 månader.   

 

Problemformulering 

Som blivande barnmorskor kommer vi i vår kommande yrkesroll att träffa kvinnor med 

rikliga menstruationsblödningar och det ingår i barnmorskans profession att kunna ge korrekt 

information, råd och stöd till dess kvinnor så att de får möjlighet att söka vård för att kunna få 

adekvat medicinsk behandling. Denna adekvata medicinska behandling bör vila på ett 

evidensbaserad medicinskt koncept (EBM) så att vården kvalitetssäkras.  

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om värmeballongbehandling som endometriedestruktion 

är en effektiv behandling vid rikliga menstruationsblödningar samt se hur många kvinnor som 

valde hysterektomi efter värmeballongbehandlingen. Författarna vill också undersöka när 

kvinnornas menstruella blödningsdiagnos fastställdes och om det förekom några postoperativa 

komplikationer i samband med endometriedestruktionen.    

 

Frågeställningar 

 

1. Hur många kvinnor genomgick värmeballongbehandling på grund av rikliga 

blödningar vid en gynekologisk klinik i Mellansverige år 200901 - 201212 som 

endometriedestruktion?    

2. Förekom blödningsdiagnos innan endometriedestruktionen eller i samband med 

utskrivningsanteckningen? 

3. Förekom det några journalförda tidiga postoperativa komplikationer efter 

värmeballongbehandlingen? 

4. Hur många kvinnor hysterektomerades efter värmeballongbehandling, under den 

tidsperiod som fanns tillgänglig för författarna att granska?  
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METOD 

 

Forskningsdesign 

Deskriptiv kvantitativ design med retrospektiv journalgranskning. 

 

Population/urval  

Alla kvinnor som vårdats vid en gynekologisk klinik i Mellansverige mellan 200901 - 201212 

och fått åtgärdskod LCA-16 i sin journal inkluderades i denna studie. Författarna fick tillgång 

till sammanlagd 78 journaler från 200901 - 201212. En kvinna född -56 exkluderades på 

grund av att endometriedestruktionen inte kunde genomföras då ett myom blockerade för 

värmeballongen.  

 

Datainsamlingsmetod 

Insamling av data har skett ur patientjournalsystemet Cosmic. En administratör samlade in 

journaler med åtgärdskoden LCA-16 (endometriedestruktion). Dessa granskades med hjälp av 

en journalgranskningsmall, se bilaga 1, varvid författarna hämtade ut information som 

behövdes för att besvara frågeställningarna. Listan med personnummer har förvarats inlåst 

hos handledaren och otillgänglig för obehöriga. Somliga frågor i journalgranskningsmallen 

besvarades endast med ja eller nej medan andra svar är av beskrivande karaktär.  

 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen för kvinnokliniken i Mellansverige har godkänt journalgranskningen för 

denna uppsats, som tillkom på initiativ från kliniken som ett led i kvalitetssäkring och 

uppföljning av behandlingsresultat.    

 Alla data som hämtades ur dessa journaler avidentifieras. Det innebär att ingen 

därefter kan koppla samman data med identifierbara individer. Journalerna kommer enbart att 

användas som underlag till denna uppsats. 

 Författarna har granskat journalerna tillsammans.  Mallen har använts för att 

säkerställa att samtliga frågeställningar kontrolleras. Se bilaga 2.  
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Dataanalys 

Deskriptiv analys med sammanställning av data från journalerna har gjorts med hjälp av 

Excel. De variabler som har analyserats är: ålder, diagnos, diagnostillfälle, år för diagnos, år 

för värmeballongbehandling, eventuella journalförda komplikationer samt eventuell 

hysterektomi fram tills journalgranskningen 201309. Resultatet redovisas i tabellform samt i 

löpande text.  

 

Etiska övervägande 

Verksamhetschefen vid kliniken i Mellansverige har godkänt journalgranskningen som 

behövdes för denna uppsats. 

 Alla data som hämtades ur dessa journaler avidentifieras. Det innebär att ingen 

därefter kan koppla samman data med identifierbara individer. Journalerna kommer enbart att 

användas som underlag till denna uppsats. 

 De etiska värden och normer som genomsyrat studien är: autonomi, rättvisa och 

strävan att göra gott och inte skada, men det kan vara svårt att tillämpa de kända principerna 

samtidigt. Ingen av principerna är automatiskt viktigare än de andra, men i klinisk etik måste 

vi fråga: nytta i vems ögon, för vem? Inom nyttoetiken har man ofta utgångspunkten att så 

många människor som möjligt ska uppnå största möjliga tillfredsställelse (SBU, 1997). Det 

betyder att den lilla etiska risk det innebär att hantera individers journaler uppvägs av nyttan 

med den kunskap som kan erhållas. 
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RESULTAT 

 

Kvinnor som genomgick värmeballongbehandling som endometriedestruktion på grund 

av rikliga blödningar mellan 200901 - 201212 samt när de fick blödningsdiagnos.  

Sammanlagt 77 kvinnor genomgick värmeballongbehandlingen mellan 200901 - 201212, se 

bilaga 1. 67 kvinnor inkom på remiss till gynekologisk klinik på grund av rikliga 

menstruationer, 10 kvinnor sökte för andra gynekologiska besvär och tog sedan upp deras 

rikliga menstruationer till diskussion, se bilaga 3. Under 2009 diagnostiserades och 

värmeballongbehandlades 24 kvinnor. Andelen kvinnor som diagnostiserades och som 

behandlades med endometriedestruktion under år 2010 var sammanlagt 24 individer - alla fick 

då också diagnosen innan de opererades. 2011 fick tio kvinnor diagnos och 

värmeballongbehandling och 2012, 19 kvinnor. Se figur 1. Medelåldern i gruppen var 41,5 år. 

 

     

  Figur 1. Tidpunkt för dokumentation av diagnosen menorragi samt utfört 

  endometriedestruktion.  
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Journalförda tidiga postoperativa komplikationer efter värmeballongbehandlingen 

Postoperativt stannade alla kvinnor kvar på gynekologisk uppvakningsavdelning för 

smärtlindring både i tablettform och intravenöst. Sju kvinnor hade så pass ont och var så 

illamående att de fick stanna kvar över natten på en gynekologisk vårdavdelning för vård och 

behandling. En kvinna fick också stanna kvar då hon hade blödningsproblematik sedan 

tidigare och hennes blodplasmas blödningsbenägenhet kontrollerades. En kvinna fick problem 

med sitt blodsocker då hon hade insulinbehandlad diabetes och tre kvinnor kunde inte tömma 

blåsan efter operationen. Sammanlagt åtta kvinnor fick endometrit efter 

värmeballongbehandlingen, en fick läggas in för intravenös antibiotikabehandling, sex fick 

peroral antibiotikabehandling med sig på recept hem och en kvinna fick avvakta behandling 

då läkarna ansåg att hennes infektionsvärden inte var tillräckligt höga för 

antibiotikabehandling.     

 

Hysterektomi efter värmeballongbehandling  

Av de 77 kvinnor som blev erbjuden och erhöll värmeballongbehandling, valde fem kvinnor 

att hysterektomera sig.  

 En kvinna valde kort efter ingreppet att hysterektomera sig då hon önskade bli 

helt blödningsfri - hon hade inte menorragidiagnosen.  

 Tre kvinnor besvärades fortfarande av menorragi efter sin 

värmeballongbehandling varför de också valde hysterektomi - de hade alla menorragidiagnos. 

 En kvinna hade så stora problem med svåra underlivssmärtor efter 

värmeballongbehandlingen, eftersom hon insjuknade i en akut endometrit postoperativt, att 

hon valde hysterektomi. Hon hade menorragidiagnos. Dessa fem kvinnor hysterektomerades 

inom ett år efter endometriedestruktionen och tre av kvinnorna hade alla fått diagnosen 

menorragi.   
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DISKUSSION 

 

Syftet med studien är att undersöka om värmeballongbehandling som endometriedestruktion 

är en effektiv behandling vid rikliga menstruationsblödningar samt att se hur många kvinnor 

som valde hysterektomi efter värmeballongbehandlingen. Författarna vill också undersöka när 

kvinnornas menstruella blödningsdiagnos fastställdes och om det förekom några postoperativa 

komplikationer i samband med endometriedestruktionen.    

 Mellan 200901 och 201212 genomgick 77 kvinnor värmeballongbehandling på 

grund av rikliga gynekologiska blödningar vid en gynekologisk klinik i Mellansverige. 

Postoperativt stannade alla kvinnor kvar på gynekologisk uppvakningsavdelning för 

smärtlindring både i tablettform och intravenöst. Av dessa 77 fick sju kvinnor stanna kvar 

över natten på gynekologisk vårdavdelning. Sammanlagt åtta kvinnor fick endometrit efter 

värmeballongbehandlingen varav en fick läggas in för intravenös antibiotikabehandling. Fem 

av 77 kvinnor valde att hysterektomera sig inom ett år efter värmeballongbehandlingen.  

 

 

Resultatdiskussion 

Alla kvinnor som fått åtgärdskod LCA-16 i sin journal vid en gynekologisk klinik i 

Mellansverige mellan 200901 - 201212 inkluderades i denna studie. Författarna fick 

sammanlagd 78 journaler att tillgå från 200901 - 201212. En kvinna född -56 exkluderades på 

grund av att endometriedestruktionen inte kunde genomföras då ett myom blockerade för 

värmeballongen.  

 Flertalet kvinnor i journalgranskningen fick inte blödningsdiagnos förrän vid 

tillfället då patienten blivit uppsatt på väntelistan eller vid utskrivningen efter genomförd 

behandling, utan läkare benämner problemet som till exempel blödningstrassel som orsak till 

att patienten erbjuds behandlingen. 

 Det är också intressant att ta i beaktande hur gynekologiska blödningar 

handläggs i primärvården och hos privata gynekologer, då det skulle kunna vara så att 

väntetiden för en behandling kanske skulle kunna kortas om rätt diagnos ges. I en studie från 

England som sträcker sig över fyra år av Grant, Gallier, Fahey, Pearson, & Sarangi, 2000 har 

man undersökt hur kvinnor som söker för blödningsproblem tas om hand i primärvården och 

om omhändertagandet påverkar ett önskemål om en hysterektomi. Forskarna kom fram till att 

många kvinnor inte undersöktes ordentligt och en stor andel inte fick någon hormonell eller 

blödningsreducerande terapi och de kvinnor som fick medicinsk behandling efterfrågade i lika 
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stor utsträckning en hysterektomioperation. Ställningstagande till endometriedestruktion 

förekom inte i undersökningen.   

 Själva kriteriet för diagnosen menorragi, riklig menstruation med en 

blödningsmängd på >80 ml tyder dock inte på att handläggningen skulle se annorlunda ut. En 

studie av Warner m.fl., 2004 undersökte om nyttan av definitionen gör skillnad för kvinnor 

som remitteras till gynekologiska kliniker med problemet rikliga menstruationer. Enligt deras 

undersökning som inkluderade 226 kvinnor är kriteriet med en blödning på >80 ml av 

tvivelaktig klinisk användbarhet eftersom det varken är känsligt eller specifikt för de negativa 

konsekvenserna av menstruationerna. Dessutom är inriktningen på volymen av blodförlust till 

föga hjälp för patienter och läkare, eftersom symtomen och de sociala funktionshindren spelar 

en mer betydande roll i att leda en kvinna att söka hjälp.  

 Varför dröjer det då tills kvinnorna är i 40 årsåldern innan de erbjuds 

värmebehandling? Tar det lång tid innan de själva söker hjälp? Eller är många helt omedvetna 

om den normala menstruationscykeln? Enligt journalgranskningen sökte tio kvinnor i första 

hand inte vård för sina rikliga menstruationer utan för andra gynekologiska besvär. Sedan kan 

det bara spekuleras i om kunskapen kring rikliga gynekologiska blödningar och 

endometriedestruktion finns eller tas i till diskussion utanför specialistklinikerna? Tillfrågas 

alla kvinnor, när de söker vård inom den gynekologiska öppenvården, om de upplever deras 

menstruation som normal?  

 Behandlingsstrategierna för kvinnor med rikliga menstruationer brukar vara att 

först prova hormonbehandling i form av p-piller eller hormonspiral, kanske med tillägg av 

tranexamsyra och därefter ställningstagande till remittering vid terapisvikt - 

endometriedestruktion tas inte upp i denna behandlingsstrategi (Essén, 2009). Kunskapen om 

värmeballongbehandling som endometriedestruktion vid rikliga menstruationer verkar därför 

inte vara etablerad bland alla läkare. Vilket är det bästa sättet att nå ut med denna 

information? Författarna är medvetna om att endometriedestruktionen kräver resurser som 

säkerligen inte finns tillgängliga inom öppenvården, men ingreppet bör väl ändå inkluderas i 

öppenvårdens behandlingsstrategi vid rikliga blödningar?     

 Författarna har ofta kunnat läsa i journalerna att kvinnan tröttnat på sina stora 

blödningsmängder som de gått med i flera år utan adekvat hjälp och att de direkt begär 

hysterektomi när de sedan remitteras till en gynekologisk klinik. Mycket intressant att 

kvinnorna inte verkar informeras om värmeballongbehandlingen i ett tidigare skede dels med 

tanke på värmeballongbehandlingens gynnsamma resultat (Hurskainen, 2006) och dels med 

tanke på hysterektomioperationens långa återhämtningstid och de allvarliga postoperativa 
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riskerna med hysterektomi, som exempelvis blödning, infektioner och tarmproblem 

(Paddison, 2003) samt att dessa risker ökar med upp till 40 % hos kvinnor över 40 år 

(Longinotti, Jacobson, Hung, & Learman, 2008) - dessutom kan hysterektomi anses lika med 

amputation varför många kvinnor genomgår en postoperativ depression (Arkivuo & Lennertz, 

2004). Hysterektomi är dessutom en dyr operation ur en samhällsekonomisk synvinkel 

(Roberts m.fl., 2011).  

 Angående de postoperativa komplikationerna som drabbat kvinnorna i denna 

journalgranskning är smärta och infektion de vanligaste. Författarna har sinsemellan 

diskuterat om smärta efter ett ingrepp som denna behandling innebär verkligen ska klassas 

som komplikation? Varma m.fl., 2010 redovisar sitt resultat av en studie där 102 kvinnor i 

England följdes och där de undersökte genomsnittlig vistelsetid på sjukhuset, genomsnittlig 

tid för uppföljning, genomsnittlig tid för eventuella sekundärbehandlingar och 

tillfredsställelsen av behandlingen. Efter genomförd behandling kvarstannade kvinnorna på 

sjukhuset i genomsnitt åtta timmar. Uppföljningen skedde i genomsnitt efter 30 månader och 

av de kvinnor som behövde sekundärbehandling i form av levonorgestrel, upprepad 

värmeballongbehandling eller hysterektomi (19 av 102 kvinnor) så skedde 50 % av dessa 

ingrepp inom 19 månader. Andelen kvinnor som blev amenorréiska uppgick till 29 % och 

tillfredsställelsen efter behandlingen var 76 %. 

 Kvinnorna i denna journalgranskning fick postoperativ vård på den 

gynekologiska uppvakningsavdelningen och smärtlindring både i tablettform och intravenöst. 

Alla kvinnor fick smärtstillande läkemedel i tablettform med sig hem och en del tog dem 

medan andra klarade sig helt utan. Något år fram i journalgranskningen verkar det som att det 

blir rutin att en sjuksköterska eller barnmorska ringer upp kvinnan och hör hur hon mår, därav 

vet författarna om kvinnan tagit smärtstillande läkemedel eller ej. Författarna har fått muntlig 

information om att värmeballongbehandlingarna på aktuell klinik brukar genomföras på 

morgonen eller under förmiddagen så att kvinnorna ska kunna smärtlindras i eftervården för 

att sedan under sena eftermiddagen eller tidiga kvällen kunna skrivas ut.  

I journalgranskningen har det förekommit kvinnor som några veckor efter ingreppet söker för 

blodiga flytningar och molande värk i underlivet vilket hör till normalförloppet efter 

behandlingen. Informeras de ordentligt om efterförloppet? Se bilaga 4. 
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 Varför fungerade inte värmeballongbehandlingen på de tre kvinnor som 

fortfarande hade en riklig gynekologisk blödning efter ingreppet, när det fungerade på 

resterande? Enligt Bongers, Mol, & Brölmann, 2002 är värmeballongbehandlingsresultatet 

helt avgörande av livmoderns läge och endometriets tjocklek - en bakåtlutande livmoder och 

en endometrieslemhinna som överstiger 4 mm kan leda till dåliga behandlingsresultat 

eftersom ballongen inte når fram eller lyckas får bort tillräckligt.   

 Under journalgranskningen framkom att få kvinnor erbjudits 

värmeballongbehandling efter 2010. Författarna kan bara spekulera i om de operatörer som 

har kunskap att utföra behandlingen inte fanns tillgängliga på kliniken efter 2010? Flertalet 

studier tyder på att kvinnor som genomgått värmeballongbehandling är nöjda med resultatet. 

Detta beskrivs som tidigare redovisats i Hazard & Harkins (2009) studie där många fick en 

sparsam månatlig blödning eller blev amenorreiska som behandlingsresultat. Studiens resultat 

bekräftar Friberg & Ahlgren, 1999 i att värmeballongbehandling som endometriedestruktion 

kan hjälpa kvinnor som besväras av rikliga och frekventa menstruationsblödningar.  

 Studien begränsas dock av att vi inte har kunnat studera längre bak i tiden än 

200901 då ett specialtillstånd krävdes från Socialstyrelsen. Detta har inneburit att författarna 

därför inte kunnat redovisa ett mer långsiktigt utfall. Journalgranskningen utfördes 201309 

och därifrån har tiden räknats från värmeballongbehandling och eventuell hysterektomi. 

Vilket då har blivit som längst fyra år och nio månader efter den första behandlingen som 

inkluderas i denna studie.   

 Enligt journalgranskningens fynd kan författarna anta att endometriedestruktion 

är ett effektivt sätt för att uppnå en normal eller obefintlig menstruationsblödning, eftersom så 

få kvinnor hysterektomerade sig efter värmeballongbehandlingen i blödningskontrollsyfte - 

detta höjer i sin tur med största sannolikhet kvinnornas livskvalitet (El-Nashar m.fl., 2009) då 

de nu inte behöver oroa sig för ekonomiska kostnader i form av sjukskrivningar eller höga 

kostnader i form av mensskydd (Jacobsen 2012).  
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 Väsentligt för upplevelse av hälsa och välbefinnande är att ha hopp och känna 

tillit till hälso- och sjukvårdsverksamhet och personal. Att som barnmorska ha ett 

hälsoperspektiv innefattar därför att inge hopp (Kennedy, Shannon, Chuahorm, & Kravetz, 

2004). Barnmorskan ska ha aktuell områdeskunskap gällande gynekologisk hälsa och ohälsa 

och där också veta när kvinnan ska remitteras vidare till specialister så att kvinnan får adekvat 

hjälp och behandling. Inom primärvården har barnmorskan stor chans att träffa på dessa 

kvinnor som inte självmant söker hjälp för sina rikliga gynekologiska blödningar, till exempel 

i samband med en cellprovtagning. Om barnmorskor ute i primärvården är uppdaterade på 

området, känner till vilka metoder som finns samt utfallet av de olika behandlingsalternativen, 

kan vi inge hopp till dessa kvinnor.  

 

Metoddiskussion 

Initialt beslutades att alla patientjournaler innehållande åtgärdskod LCA-16 skulle granskas 

och något extern bortfall förekom därför inte. Efter journalgranskningen förekom det ett 

intern bortfall eftersom en kvinna inte kunde genomföra den planerade 

värmeballongbehandlingen på grund av ett oupptäckt, blockerande myom och den journalen 

fick därför exkluderas.  

 Förhoppningen var att författarna skulle kunna erhålla journalinformation från 

200801, vilket skulle innebära ett femårsutfall. Detta krävde dock ett godkännande från 

Socialstyrelsen. Denna process skulle enligt administratören ta minst fyra veckor. Författarna 

valde därför enbart att granska tillgängliga journaler från 200901 på grund av den begränsade 

perioden för uppsatsskrivning.  

 Med hjälp av checklistan som grundade sig på syfte och frågeställningar samt 

önskan om kvalitetsuppföljning från en gynekologisk verksamhet i Mellansverige kunde 

författarna välja ut den relevanta information som behövdes för att besvara frågeställningar 

och syfte. Excel-dokumentet gav en tydlig översikt av de data som samlades in. Författarna 

anser att mätningen är tillförlitlig då samma checklista användes vid upprepade mätningar och 

måste då leda till samma resultat. Journaldata är dock inte alltid tillförlitliga beroende på hur varje 

enskild individ dokumenterar och på vad som dokumenteras. Denna journalgranskningsstudie gör 

det också svårt att uttala sig om kvinnornas uppskattade livskvalitet, eftersom det idag inte 

dokumenteras. Positivt är att elektronisk journalföring underlättar eftersom inga journaler 

försvinner och att alla kan läsas. 
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 En journalgranskningsstudie är därför en utmärkt metod för att utvärdera 

exempelvis en operation vid en viss klinik under en viss period då man enkelt kan se 

operationens journalförda resultat samt eventuella postoperativa komplikationer, observationer 

eller besvär. Man ska dock vara uppmärksam på att befolkningen rör på sig och patienterna därför 

enkelt kan söka för postoperativa bekymmer eller kvarstående besvär i andra lansting år efter 

utförd operation - framför allt om man har en lång uppföljningstid.     

 

Slutsats och klinisk betydelse 

Syftet med studien var att undersöka om värmeballongbehandling som endometriedestruktion 

är en effektiv behandling vid rikliga menstruationsblödningar samt se hur många kvinnor som 

valde hysterektomi efter värmeballongbehandlingen. Författarna undersökte också när 

kvinnornas menstruella blödningsdiagnos fastställdes och om det förekom några postoperativa 

komplikationer i samband med endometriedestruktionen.    

 Studiens resultat visar att endometriedestruktion kan hjälpa många av dessa 

kvinnor som besväras av rikliga menstruationsblödningar och att hysterektomi därför inte bör 

vara förstehandsvalet när hormonell terapi inte hjälper. Resultatet pekar också på att det finns 

en osäkerhet kring diagnostiseringen av dessa kvinnor då en del först får sin diagnos efter 

värmeballongbehandlingen - dessutom har det i journalgranskningen framkommit att både 

patienter och läkare inte har korrekt information om efterloppet efter en 

endometriedestruktion med värmeballong då flera kvinnor kontaktade kliniken för besvär som 

tillhör det normala efterförloppet av behandlingen.  

 Resultat kommer att delges personal på kvinnokliniken vid en universitetsklinik 

i Mellansverige och det är författarnas förhoppning att kunskapen om den hittills positiva 

påverkan värmeballongbehandlingen som endometriedestruktion ger vid rikliga 

menstruationsblödningar och att denna kunskap kommer spridas sig inom slutenvården och 

vidare till öppenvården, så kvinnorna snabbare kan få hjälp till en normal 

menstruationsblödning och förhoppningsvis en bättre upplevd livskvalitet.  

 

 

 

 

 

 



12 

 

 Det är även författarnas förhoppning att uppföljningsstudier kommer göras inom 

detta område som dels fokuserar på kvinnornas livskvalitet innan och efter behandling av 

menorragi - både hormonell- och operativ behandling och dels utvärderar den operativa 

behandlingen på kort och längre sikt. Det skulle också vara intressant om dessa kvinnor fick 

fylla i ett blödningsschema innan och efter operativ behandling. Hur stor är kunskapen är om 

de mest framgångsrika behandlingsalternativen vid menorragi i öppenvården?  

 Denna studie, som måste ses som ett stickprov inom området, pekar på att det 

finns positiva resultat med värmeballongbehandling som endometriedestruktion vid rikliga 

menstruationsblödningar och att mer djupgående studier behövs.    
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Bilaga 1. Sammanställning av journalgranskningsdata i tabellform. 

 

 

Patient 

nr: 

Diagnoskod 

inför 

värmeballong

behandling? 

Ålder vid värme 

ballongbehandling 

Diagnoskod i 

samband med 

utskrivning? 

År för 

diagnos: 

Ålder vid 

diagnos: 

År för 

värmeballong

behandling? 

Ett års utfall: Utfall fram till 

201309:  

  

Postoperativa 

komplikationer: 

1 Nej 44 N920 2009 44 200901 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på fyra 

år och nio 

månader.  

Smärta. Går 

hem dagen efter  

operation. 

2 N921 44 Nej 2009 44 200902 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på fyra 

år och åtta 

månader. 

Nej 

3 N920 52 Nej 2009 52 200903 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på fyra 

år och sju 

månader. 

Nej 

4 N924 42 Nej 2009 42 200904 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på fyra 

år och sex 

månader. 

Smärta och 

illamående. 

 Går hem dagen 

efter operation.  

5 Nej 42 N800 2009 42 200904 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på fyra 

år och sex 

månader. 

Nej 

6 N938 44 Nej 2009 44 200904 Ja. På egen 

begäran 200911 

Redan 

hysterektomera

d. 

Illamående, 

men går hem 

samma dag. 

7 Nej 44 N920 2009 44 200904 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på fyra 

år och sex 

månader. 

Nej 

8 N920 39 Nej 2009 36 200906 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på fyra 

år och tre 

månader. 

Nej. 

Inneliggande på 

grund av hög 

blödnings-

benägenhet. 

9 Nej 41 N920 2009 41 200906.  Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på fyra 

år och tre 

Nej 
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månader. 

10 N921 49 Nej 2009 48 200907 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på fyra 

år och nio 

månader. 

Nej. 

11 N920 40 Nej 2009 40 200908 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på fyra 

år och en 

månad. 

Ja. Illamående 

och 

smärtpåverkad.  

12 N920 41 Nej 2009 41 200909 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på fyra 

år. 

Nej 

13 N920 50 Nej 2009 50 200910 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och elva 

månader. 

Nej. 

14 N920 35 Nej 2009 35 200910 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och elva 

månader. 

Nej 

15 N920 49 Nej 2009 47 200910 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och elva 

månader. 

Nej 

16 N920 39 Nej 2009  200910 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och elva 

månader. 

Nej 

17 N920 44 Nej 2009 44 200911 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och elva 

månader. 

Nej 

18 N920 45 Nej 2009 45 200911 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på elva 

år och tio 

månader. 

Nej 

19 N920 51 Nej 2009 51 200911 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och tio 

månader. 

Nej 
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20 N920 43 Nej 2009 40 200912 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och tio 

månader. 

Nej 

21 N920 55 Nej 2010 55 201001 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och åtta 

månader. 

Nej 

22 N920 40 Nej 2009 40 201001 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och åtta 

månader. 

Kvarstannar 

 för 

smärtlindring 

och 

 b-gl kontroll. 

23 N920 43 Nej 2010 43 201002 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och sju 

månader. 

Kvarstannar  

för 

smärtlindring. 

24 N920 47 Nej 2010 47 201002 Nej Oklart. Sattes 

upp på 

väntelista för 

hysterektomi i 

annat lansting 

201111.  

Nej 

25 N920 46 Nej 2009 45 201002 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och sju 

månader. 

Nej 

26 N920 42 Nej 2010 42 201003 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och sju 

månader. 

Nej 

27 N920 42 Nej 2009 41 201003 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och sju 

månader. 

Nej 

28 N920 42 Nej 2010 36 201004 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och sex 

månader. 

Endometrit. 

29 N920 44 Nej 2010 44 201005 Patienten 

avliden 

Patienten 

avliden 

Nej.  

30 N920 46 Nej 2010 46 201006 Nej Ingen 

hysterektomi 

Nej 
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hittills på tre år 

och tre 

månader. 

31 N920 43 Nej 2009 42 201006 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och tre 

månader. 

Nej 

32 N920 40 Nej 2010 40 201006 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och tre 

månader. 

Nej 

33 N920 47 Nej 2010 47 201007 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på tre år 

och två 

månader. 

Nej 

34 N920 47 Nej 2010 47 201009 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på två år. 

Nej 

35 N920 47 Nej 2010 43 201010 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på två år 

och elva 

månader. 

Nej 

36 N920 44 Nej 2010 44 201010 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på två år 

och elva 

månader. 

Nej 

37 N920 48 Nej 2010 48 201010 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på två år 

och elva 

månader. 

Endometrit. 

38 N920 41 Nej 2010 41 201010 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på två år 

och elva 

månader. 

Nej 

39 N920 49 Nej 2010 47 201011 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på två år 

och tio 

månader. 

Nej 

40 N920 48 Nej 2010 48 201011 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på två år 

och tio 

Nej 
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månader. 

41 N920 41 Nej 2010 41 201012 Nej Står på 

väntelista för 

hysterektomi. 

Nej 

42 N920 40 Nej 2010 40 201012 Ja. 201102 på 

grund av att 

värmeballongbe

handlingen ej 

var fullgod 

relaterat till en 

stor uterus. 

Redan 

hysterektomera

d.  

Nej 

43 N920 41 Nej 2010 40 201012 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på två år 

och nio 

månader. 

Feber och 

misstänkt 

endometrit. 

Avvaktar 

behandling.  

44 N920 33 Nej 2010 32 201101 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på två år 

och åtta 

månader. 

Nej 

45 N920 47 Nej 2010 46 201102 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på två år 

och sju 

månader. 

Endometrit 

46 N920 45 Nej 2010 44 201102 Nej Ingen 

hysterektomi 

hittills på två år 

och sju 

månader. 

Nej 

47 N920 37 Nej 2011 37 201102 Nej Ingen 

hysterektomi på 

två år och sju 

månader. 

Miktions-

problem. 

Smärta. 

illamående. 

48 N920 52 Nej 2011 52 201103 Nej Ingen 

hysterektomi på 

två år och sex 

månader 

Nej 

49 N920 Har ej genomfört 

värmeballongbeha

ndling på grund 

av ett stort myom. 

 

Nej 2010 52 Har ej 

genomfört 

värmeballong

behandling på 

grund av ett 

stort myom. 

 

Har ej 

genomfört 

värmeballongbe

handling på 

grund av ett 

stort myom. 

 

Har ej 

genomfört 

värmeballongbe

handling på 

grund av ett 

stort myom. 

 

Har ej 

genomfört 

värmeballongbe

handling på 

grund av ett 

stort myom. 

 

50 N920 49 Nej 2011 48 201103 Ja. 201203 då 

patienten inte 

var tillfreds med 

resultatet. 

Redan 

hysterektomerat

s. 

Endo- 

metrit. 
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51 N920 39 Nej 2011 39 201104 Nej Hittills ej 

hysterektomera

d på två år fem 

månader. 

Nej 

52 N920 35 Nej 2010 34 201106 Nej Hittills ej 

hysterektomera

d på två år tre 

månader. 

Nej 

53 N920 34 Nej 2010 35 201108 Nej Hittills ej 

hysterektomera

d på två år en  

månader. 

Nej 

54 N920 43 Nej 2011 48 201109 Nej Hittills ej 

hysterektomera

d på ett år och 

elva månader. 

Nej 

55 N921 39 Nej 2011 39 201110 Nej Hittills ej 

hysterektomera

d på ett år elva 

månader. 

Smärta. 

Miktionsproble

m. 

Endometrit. 

56 Nej 43 N920 2011 43 201110 Nej Hittills ej 

hysterektomera

d på ett år och 

elva månader. 

Nej. 

57 Nej 49 N920 2011 49 201111 Nej Hittills ej 

hysterektomera

d på ett år och 

tio månader. 

Miktionsproble

m. 

58 N920 50 Nej 2011 50 201112 Nej Hittills ej 

hysterektomera

d på ett år och 

nio månader. 

Nej 

59 N920 43 Nej 2011 43 201112 Nej Hittills ej 

hysterektomera

d på ett år och 

nio månader. 

Nej 

60 Nej 41 N920 2012 41 201201 Nej Hittills ej 

hysterektomera

d på ett år och 

åtta månader. 

Nej 

61 N920 43 Nej 2012 43 201202 Nej Hittills ej 

hysterektomera

d på ett år och 

sju månader. 

Nej 

62 N920 44 Nej 2012 44 201202 Ja, 201301 på 

grund av fortsatt 

blödningstrassel

. 

Redan 

hysterektomera

d. 

Nej. 

63 N920 41 Nej 2012 41 201202 Nej Hittills ej 

hysterektomera

Nej 
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d på ett år sju 

månader. 

 

64 Nej 41 N920 2012 41 201209 Nej Hittills ej 

hysterektomerat

s. 

Nej 

65 N920 47 Nej 2012 47 201209 Nej Hittills ej 

hysterektomerat

s. 

Nej 

66 Nej 44 N921 2012 44 201210 Nej Hittills ej 

hysterektomerat

s. 

Nej 

67 N924 49 Nej 2012 49 201210 Nej Hittills ej 

hysterektomerat

s. 

Nej 

68 N921 51 Nej 2012 51 201210 Nej Hittills ej 

hysterektomerat

s. 

Nej 

69 N920 39 Nej 2012 39 201210 Nej Hittills ej 

hysterektomerat

s. 

Nej 

70 N920 40 Nej 2012 40 201211 Nej Hittills ej 

hysterektomerat

s. 

Nej 

71 N938 55 Nej 2012 55 201211 Nej Hittills ej 

hysterektomerat

s. 

Nej 

72 N921 45 Nej 2012 45 201211 Nej Hittills ej 

hysterektomerat

s. 

Nej 

73 Nej 43 N920 2012 43 201211 Nej Hittills ej 

hysterektomerat

s. 

Nej 

74 Nej 49 N840 2012 49 201211 Nej Hittills ej 

hysterektomerat

s. 

Nej 

75 Nej 54 N920 2012 54 201212 Nej Hittills ej 

hysterektomerat

s. 

Nej 

76 N920 45 Nej 2012 45 201212 Nej Hittills ej 

hysterektomerat

s. 

Endometrit. 

Antibiotikabeha

ndling peroralt.  

77 N921 47 Nej 2012 47 201212 Ja, 201305. 

Patientens 

önskemål på 

grund av svår a 

underlivssmärto

r efter 

kvarsittande 

spiral och 

Hysterektomera

ts.  

Endometrit. 

Antibiotikabeha

ndlas. 
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endometrit efter 

värmeballongbe

handlingen.  

78 D259 47 Nej 2012 47 201212 Nej Hittills ej 

hysterektomerat

s. 

Nej. 
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Billaga 2. Checklista inför journalgranskning. 

 

Ålder 

Ålder vid värmeballongbehandling 

Diagnoskod före värmeballongbehandling 

Diagnoskod i samband med utskrivningsanteckningen 

År för diagnos 

Ålder vid diagnos 

År för värmeballongbehandling 

Hysterektomi > ett år men < 201309 

Postoperativa komplikationer.  
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Bilaga 3. Fallbeskrivningar. 

 

1. 44-årig kvinna sökte sig akut till en gynekologisk mottagning 2007 på grund av 

rikliga, regelbundna menstruationsblödningar. Inga journalförda besök eller åtgärder 

mellan 2007-2009. Endometriedestruktion genomförs 2009 på bakgrund av 

blödningstrassel. Menorragidiagnos ges i utskrivningsanteckningen. Besväras 

postoperativt av smärta och får gå hem dagen efter operationen. Inget planerat 

återbesök. Hittills ej hysterektomerad.   

2. 44-årig kvinna sökte 200901 på grund av bröststickningar. Hb 79. Fick 

blodtransfusion och remitterades till kvinnokliniken. Har alltid haft rikliga, 

regelbundna menstruationer. Hon får menorragidiagnosen och sätter upp henne på 

väntelista. Endometriedestruktion genomfördes 200902. Patienten har en hanterbar, 

molande menssmärta postoperativt och går hem samma dag. Patienten söker själv 

200903 på gynekologmottagningen för blodiga flytningar efter 

värmeballongbehandling. Hittills ej hysterektomerad.  

3. 52-årig kvinna fick diagnosen menorragi 200903 och sätts upp på väntelista. Ordineras 

Cyklokapron 500 mg samt Duroferon 100 mg. 200903 utförs en 

endometriedestruktion. Postoperativt komplikationsfritt. Patienten går hem samma 

dag. Patienten tar kontakt med gynekologisk mottagning 200905 på grund av riklig 

menstruation, ordineras Cyklo-F. Återbesök 200911 patienten nu nöjd med 

behandlingsresultatet. Har ibland sparsam svag blödning. Hittills ej hysterektomerad. 

4. 42-årig kvinna får diagnosen menorragi 200001, sätts upp på väntelista och en 

endometriedestruktion utfördes 200904. Illamående och smärtor postoperativt, går 

hem dagen efter operation. Hittills ej hysterektomerad.   

5. 42-årig kvinna kommer på remiss till gynekologisk mottagning 2009. Där ser man att 

hon tidigare har provat olika hormonpreparat för att få ett normalt blödningsmönster. 

200904 genomförs en endometriedestruktion. Går hem samma dag. Inget planerat 

återbesök. Postoperativt komplikationsfritt. Avslag i fyra månader postoperativt, 

därefter inga blödningar. Söker 201110 för värk i bäckenet och man ger henne 

diagnosen ademomyos. Patienten önskar hysterektomi och sätts upp på väntelista. 

Inkommer för hysterektomi 2012109, men stryks på grund av personalbrist. Blev 

därefter uppsatt på väntelista till en diagnostisk laparoskopiundersökning 201211, som 

utfördes samma månad. Ingen gynekologisk sjukdom hittas. Hittills ej 

hysterektomerad.    
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6. 44-årig kvinna söker gynekologisk mottagning 200902 på grund av långdragna 

menstruationsblödningar. Har försökt med hormonspiral och Depo-Provera injektion. 

Får diagnosen N938 (dysfunktionell blödning). Patienten önskar hysterektomi. Hon får 

rådet att ta ännu en injektion Depo-Provera samt börja ta Cyklo-F. 200903 återbesök - 

patienten blir uppsatt på väntelista för värmeballongbehandling, som utförs 200904. 

Postoperativt illamående, men för övrigt komplikationsfritt. Går hem samma dag. 

Patienten blir uppringd av kirurgen 200905 för att utvärderade effekten av 

värmeballongsbehandlingen - patienten hade varit blödningsfri i två veckor efter 

ingreppet, men därefter återfått blödning. Patienten kommer för besök 200905 med 

önskemål om hysterektomi. Sätts upp på väntelista. Inskrivning för hysterektomi 

200911 och operationen utförs samma månad. Utskrivning 2 dagar efter operationen.    

7. 49-årig kvinna kommer på remiss från öppenvården 200903 och har provat det mesta i 

terapiväg utan gott resultat. Får diagnos N920 och sätts upp på väntelista. 

Värmeballongbehandling utförs 200904. Gick hem samma dag. Enstaka blödningar 

direkt efter ingreppet, men därefter helt blödningsfri. Hittills ej hysterektomerad. 

8. 33-årig kvinna kommer på remiss till gynekologisk mottagning och en 

endometriedestruktion utförs 200906. Diagnos N.920 i samband med 

utskrivningsanteckningen. Inga postoperativa komplikationer, men skrivs ut till 

hemmet 2 dagar efter ingreppet på grund av blödningsbenägenhet. Hittills ej 

hysterektomerad. Inget planerat återbesök. 

9. 40-årig kvinna med rikliga mångåriga menstruationer uppsätts på väntelista för 

värmeballongbehandling. Endometriedestruktion utfördes 200906. Inge postoperativa 

komplikationer. Går hem samma dag. Mycket sparsamma blödningar varannan till var 

tredje månad efter ingreppet. Inget återbesök gällande endometriedestruktion eller 

blödningar. Hittills ej hysterektomerad.  

10. 48-årig kvinna söker på gynekologisk mottagning 200901 på grund av allt kraftigare 

menstruationsblödningar. Får diagnosen menorragi.  Sätts upp på väntelista för 

hysteroskopi och får börja ta Cyklokapron. Värmeballongbehandling planeras om 

patientens blödningar ej beror på myom. Hysteroskopi utförs 200902 där man hittar ett 

litet myom i fundus, som tas bort genom abrasio. Besväras efterföljande av 

återkommande, rikliga blödningar och samlagssmärtor. Patienten önskar hysterektomi, 

men accepterar i första hand i värmeballongbehandling, som utförs 200907. 

Blodtillblandande flytningar 6 månader efter ingreppet. Hittills ej hysterektomerad.  
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11.  40-årig kvinna ringer till gynekologisk mottagning 200903 på grund av rikliga 

blödningar och besväras av trötthet. Besök samma månad där patienten får 

menorragidiagnos N920 samt sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling. 

Endometriedestruktion utförs 200908. Blir inneliggande för eftervård postoperativt på 

grund av smärta och illamående. Går hem dagen efter ingreppet. Inget planerat 

återbesök. Hittills ej hysterektomerad.   

12. 38-årig kvinna remiteras 200906 till gynekologisk mottagning för mycket rikliga, 

frekventa menstruationer trots hormonspiral och man konstaterar en järnbristanemi. 

Hormonspiralen tas ut, patienten får menorragidiagnos N920 och sätts upp på 

väntelista för värmeballongbehandling. 200909 utförs endometriedestruktion, men det 

föreligger tekniska problem med värmeballongen under operationen - dock anser sig 

operatören att behandlingen borde ha gett viss effekt. Går hem efter samma dag. Inget 

planerat återbesök. Hittills ej hysterektomerad.    

13. 50-årig kvinna inkommer på remiss till gynekologisk mottagning 200903 på grund av 

rikliga, frekventa menstruationsblödningar trots hormonspiral. Spiralen tas bort, 

Cyklokapron ordineras och patienten får diagnosen menorragi N920. Återbesök 

200907 där patienten nu har fått mycket rikligare, frekventa menstruationer trots 

cyklokapronbehandling. Sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling och 

endometriedestruktion utförs 200910. Lite illamående och smärtpåverkad 

postoperativt, men åker hem samma dag som ingreppet utförs. Inget planerat 

återbesök. Hittills ej hysterektomerad.       

14. 35-årig kvinna kommer på remiss från öppenvården och får utfört en 

endometriedestruktion 200910 på grund av anemiserande menorragier. Mår illa 

postoperativt och är måttligt smärtpåverkad, åker hem samma dag som ingreppet 

utförs. Inget planerat återbesök. Hittills ej hysterektomerad.     

15. 47-årig kvinna får endometriedestruktion utförd 200910 på grund av kraftiga 

blödningar.  Postoperativt komplikationsfritt. Åker hem samma dag som ingreppet 

utförs. Inget planerat återbesök. Efteråt är hennes anemiserande blödningsproblem 

borta, men är ej blödningsfri. Hittills ej hysterektomerad.       

16. 39-årig kvinna väljer att inte sätta in en hormonspiral efter sin fjärde förlossning och 

får därefter så stora blödningsbesvär att hon får vara hemma från jobbet när hon har 

menstruation. Tar kontakt med gynekologisk mottagning 200908. Patienten sätts upp 

på väntelista för värmeballongbehandling. Menorragidiagnos ges 200910. 
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Endometriedestruktion utförs 200910. Går hem samma dag som ingreppet utförs. 

Hittills ej hysterektomerad.  

17. 44-årig kvinna kommer på remiss till gynekologisk mottagning 200910 och 

diagnostiseras med menorragi. Sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling. 

Endometriedestruktion utförs 200911. Patienten går hem samma dag som ingreppet 

utförs. Hittills ej hysterektomerad.  

18. 45-årig kvinna kommer på remiss till gynekologisk mottagning 200910 på grund av 

anemiserande menstruationsblödningar. Patienten önskar hysterektomi, men 

informeras om värmeballongbehandling. Hormonbehandling har ej gett bra resultat. 

Endometriedestruktion utförs 200911 och patienten går hem. Hittills ej 

hysterektomerad.  

19. 51-årig kvinna inkommer på remiss till gynekologisk mottagning 200911 med 

frågeställning menorragi. Diagnosen sätts i samband med narkosbedömningen inför 

värmeballongbehandlingen 200911. Endometriedestruktionen utförs 200911 och 

patienten går hem samma dag som ingreppet utförs. Helt blödningsfri från och med 

sommaren 2010. Hittills ej hysterektomerad. 

20. 40-årig kvinna inkommer till gynekologisk mottagning på remiss 200911 på grund av 

anemiserande menstruationer. Sätts upp på väntelista på värmeballongbehandling. 

Endometriedestruktionen utförs 200912. Går hem samma dag som ingreppet utförs. 

Hittills ej hysterektomi.  

21. 55-årig kvinna söker gynekologisk mottagning 201001 för allt riklig blödning. Får 

menorragidiagnos i samband med besöket. Sätts upp på väntelista för 

värmeballongbehandling. Endometriedestruktion utförs 201001. Patienten går hem 

samma dag som ingreppet utförs. Hittills ej hysterektomerad.   

22. 40-årig kvinna tar upp sina blödningsproblem i samband med ett besök på 

gynekologisk mottagning för cellprovssvar 200912. Hon diagnostiseras med 

menorragi vid detta besök. Sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling. 

Endometriedestruktion utförs 201001. Patienten stannar över natten för smärtlindring 

och kontroll av blodsocker. Hittills ej hysterektomerad.  

23. 43-årig kvinna inkommer för värmeballongbehandling 201002 för anemiserande 

menstruationsblödningar. Menorragidiagnos sätts i samband med operationen. 

Patienten går hem dagen efter ingreppet på grund av svår smärta och illamående. 

Hittills ej hysterektomerad.     
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24. 47-årig kvinna inkommer på remiss till gynekologisk mottagning 201001 med 

frågeställning menorragi. Får diagnosen i samband med detta besök. Sätts upp på 

väntelistan för värmeballongbehandling. Endometriedestruktion utförs 201002. 

Patienten går hem samma dag som ingreppet utförs. Patienten blir dock inte 

blödningsfri eller får minskade blödningsmängder efter värmeballongbehandlingen 

och sätts upp på väntelista på hysterektomi 201109 och vårdgarantiremiss skickas till 

annat landsting och troligtvis har kvinnan hysterektomerats någon gång efter 201111.  

25. 45-årig kvinna kommer på ett besök till en gynekologisk mottagning 200911, där hon 

diagnostiseras med menorragi. Hon sätts upp på väntelista för 

värmeballongbehandling och endometriedestruktion utförs 201002. Går hem samma 

dag som ingreppet utförs. Hittills ej hysterektomerad.    

26. 42-årig kvinna inkommer på remiss till gynekologisk mottagning 201002 med 

frågeställning hysterektomi på grund av kraftiga menstruationsblödningar. Sätts upp 

på väntelista med värmeballongbehandling. Får sin menorragidiagnos 201003 i 

samband med operationen. Går hem samma dag som ingreppet utförs. Hittills ej 

hysterektomerad.  

27. 41-årig kvinna tog kontakt med en gynekologisk mottagning 200903 på grund av 

kraftiga menstruationsblödningar, som blivit allt rikligare senaste tiden - patienten trött 

och orkeslös. Diskussionen om värmeballongbehandling tas upp. 201002 sätts pt upp 

på väntelista för värmeballongbehandling. Endometriedestruktion utförs 201003. 

Patienten går hem samma dag som ingreppet. Hittills ej hysterektomerad.  

28. 38-årig kvinna kontakter gynekologisk mottagning 201003 på grund av rikliga 

menstruationer och trötthet. Diagnostiseras med menorragi i samband med besöket. 

Hormonspiral ordineras och värmeballongbehandling diskuteras. Sätts upp på 

väntelista för värmeballongbehandling. Endometriedestruktion utförs 201004. Går 

hem samma dag som ingreppet utförs. Får febertopp två dagar efter ingreppet, vilket 

bedöms som en endometrit. Får peroral antibiotikabehandling i två veckor. Hittills ej 

hysterektomerad.   

29. 44-årig kvinna får diagnosen menorragi 201004 vid ett besök på en gynekologisk 

mottagning och sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling. 

Endometriedestruktion utförs 201005. Patienten går hem samma dag som ingreppet 

utförs. Hittills ej hysterektomerad. 

30. 46-årig kvinna diagnostiseras med menorragi 201004. Har provat det mesta i terapiväg 

utan acceptabelt resultat. Sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling. 
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Endometriedestruktion utförs 201006. Patienten går hem samma dag som ingreppet 

utförs. Hittills ej hysterektomerad.   

31. 42-årig kvinna inkommer på remiss till gynekologisk mottagning 200909 för rikliga 

menstruationsblödningar. Diagnostiseras i samband med besöket och sätts in på 

peroral terapibehandling. Återbesök 201005 där hon sätts upp på väntelista för 

värmeballongbehandling. Endometriedestruktion utförs 201006 - då 43 år. Patienten 

går hem samma dag som ingreppet utförs. Hittills ej hysterektomerad.  

32. 39-årig kvinna kontaktar en familjeplaneringsmottagning 200903 då hon har önskemål 

om sterilisering och i samband med det besöket uppmärksammar man hennes kraftiga, 

rikliga menstruationsblödningar. Hon ordineras hormonbehandling samt Cyklokapron, 

men diagnostiseras ej vid detta besök. 200911 tar patienten återigen kontakt med 

familjeplaneringsmottagningen på grund av sina kraftiga menstruationsblödningar, 

men får rådet att fortsätta med hormonbehandlingen samt information om 

värmeballongbehandlingen - diagnostiseras ej vid detta besök. 201004 diagnostiseras 

hon med menorragi och sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling. 

Endometriedestruktion utförs 201006. Patienten går hem samma dag som ingreppet 

utförs. Hittills ej hysterektomerad.   

33. 47-årig kvinna diagnostiseras med menorragi i samband med ett återbesök på 

gynekologisk mottagning 201005 - har provat det mesta i terapiväg utan acceptabelt 

resultat. Sätts i samband med detta besök upp på väntelista för 

värmeballongbehandling. Endometriedestruktion utförs 201007. Patienten går hem 

samma dag som ingreppet utförs. Hittills ej hysterektomerad.  

34. 47-årig kvinna inkommer på remiss till gynekologisk mottagning 201008 på grund av 

anemiserande menstruationsblödningar. Hon diagnostiseras i samband med besöket 

och sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling. Endometriedestruktion utförs 

201009. Kvinnan går hem samma dag som ingreppet utförs. Hittills ej 

hysterektomerad.    

35. 43-årig kvinna söker gynekologisk mottagning och 201010 utförs 

värmeballongbehandling på grund av rikliga menstruationsblödningar. Författarna ser 

ej i journalen när patienten sätts upp på väntelista eller en utvärdering av hennes 

hormonella behandling. Patienten åker hem samma dag som 

värmeballongbehandlingen utförs. Hittills ej hysterektomerad.  

36. 44-årig kvinna har enligt journaluppgifter haft kraftiga menstruationsblödningar sedan 

20 år tillbaka och har provat det mesta i terapiväg. Hon värmeballongbehandlas 
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201010 och får diagnosen i samband med operationen. Kvinnan går hem samma dag 

som ingreppet utförs. Hittills ej hysterektomerad.  

37. 48-årig kvinna söker gynekologisk mottagning 201010 på grund av kraftiga 

menstruationsblödningar sedan 4 år tillbaka. Sätts upp på värmeballongbehandling och 

endometriedestruktion utförs 201010. Hon diagnostiseras i samband med operationen. 

Patienten går hem samma dag som ingreppet utförs. Febertopp två dagar efter 

ingreppet och man misstänker endometrit. Sätts in på peroral antibiotika. Hittills ej 

hysterektomerad.   

38. 41-årig kvinna värmeballongbehandlas 201010 på grund av rikliga 

menstruationsblödningar. Diagnostiseras med menorragi postoperativt. Går hem 

samma dag som ingreppet utförs. Hittills ej hysterektomerad.   

39. 47-årig kvinna söker gynekologisk mottagning 200911 för tilltagande 

menstruationsblödningar och ordineras Cyklo-F samt hormonell behandling. Hon 

rekommenderas hormonspiral, men sätts upp på väntelista för 

värmeballongbehandling 201010 då de rikliga menstruationsblödningarna ej har 

avtagit. Endometriedestruktion utförs 201011. Kvinnan går hem samma dag som 

ingreppet utförs. Hittills ej hysterektomerad.  

40. 48-årig kvinna på remiss till gynekologisk mottagning 201010 med frågeställning 

menorragi. Hon diagnostiseras vid detta besök och sätts upp på väntelista för 

värmeballongbehandling. Endometriedestruktion utförs 201011. Kvinnan går hem 

samma dag som ingreppet utförs. Hittills ej hysterektomerad.   

41. 40-årig söker gynekologisk mottagning 200909 på grund av långvarig, riklig 

menstruationsblödning. Får hormonpreparat utskrivet, men är fortfarande inte 

blödningsfri 200910 och får då en hormonspiral. 201011 kommer hon på ett återbesök 

och sätts då upp på väntelista för värmeballongbehandling samt diagnostiseras med 

menorragi. Endometriedestruktion utförs 201012. Hon går hem samma dag som 

ingreppet utförs. Kvinnan får en normal menstruation efter destruktionen, men har nu 

stora problem med dysmenorré. 201308 sätts hon upp på väntelistan för hysterektomi.   

42. 39-årig kvinna som 200908 söker till gynekologisk mottagning för dysmenorré. Blir 

då ordinerad hormonbehandling. Två månader senare söker hon åter för riklig 

blödning. Avvaktar. Söker 201003 läkare på endometriosmottagningen. Blir där 

rekommenderad hormonspiral. 201011, diagnostiseras med menorragi. Uppsätts på 

väntelista för värmeballongbehandling. 201012 utförs värmeballongbehandlingen. 
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Informeras av operatören att uterus var stor och att behandlingen inte varit fullgod. 

Sätts upp på väntelista för hysterektomi. 201102 hysterektomeras patienten.  

43. 40-årig kvinna kontaktar gynekologisk mottagning 201009 på grund av månadslånga, 

rikliga menstruationer. Har hormonspiral. Diagnostiseras med menorragi vid detta 

besök. Avvakta. 201012 utförs endometriedestruktion. Går hem samma dag som 

ingreppet utförs. Får feber två dagar senare och kommer på ett återbesök. Antibiotika 

avvaktas. Hittills ej hysterektomerad.  

44. 32-årig kvinna diagnostiseras med menorragi 201009 på en gynekologisk mottagning 

och sätts upp på väntelista på värmeballongbehandling vid detta besök. Haft trombos 

och kan ej ha hormonbehandling. 201101 utförs endometriedestruktion. Patienten går 

hem samma dag som ingreppet utförs. Hittills ej hysterektomerad.    

45. 46-årig kvinna kommer till gynekologisk mottagning 201008 inför dysplasiutredning 

och i samband med detta besök tar hon upp ämnet angående hennes rikliga och 

frekventa menstruationer. Hon diagnostiseras vid detta besök och sätts upp på 

väntelista för endometriedestruktion, som utförs 201102. Kvinnan går hem samma dag 

som ingreppet utförs. Patienten får feber och buksmärtor fyra dagar senare och 

insjuknar i en akut endometrit. Antibiotikabehandlas. Hittills ej hysterektomerad.   

46. 44-årig kvinna diagnostiseras med menorragi 201008 på en gynekologisk mottagning. 

Patienten rekommenderas hysterektomi, men patienten önskar en 

värmeballongbehandling - sätts dock inte upp på väntelista. Patienten genomgår en 

abrasio 201008 och en hysteroskopi 201012 innan hon 201101 sätts upp på väntelista 

för endometriedestruktion. Värmeballongbehandlingen utförs 201102 och går hem två 

dagar efter ingreppet då hon var i behov av blodtransfusion. Hittills ej 

hysterektomerad. 

47. 37-årig kvinna söker gynekologisk mottagning 201101 för rikliga 

menstruationsblödningar sedan 20 år tillbaka. Har provat hormonbehandling och 

Cyklokapron. Endometriedestruktion utförs 201102. Patienten går hem dagen efter 

ingreppet då hon hade miktionsproblem. Fick dock skrivas in samma dag som 

utskrivningen utfördes med perforationsmisstanke, men undersökningar kunde inte 

styrka detta två dagar efter ingreppet och patienten skrivs åter ut. Enligt journalen har 

kvinnan nu amenorré. Hittills ingen hysterektomi.   

48. En 46-årig kvinna kommer på ett besök på en gynekologisk mottagning 200511 med 

blödningsproblem, men får inte diagnosen i samband med detta besök. Hon 

rekommenderas hormonbehandling. 201101 söker hon för störtblödning och sätts då 
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upp på väntelista för värmeballongbehandling. Hon diagnostiseras i samband med 

detta besök. Endometriedestruktion utförd 201103. Hon lämnar kliniken 

operationsdagen och är hittills ej hysterektomerad.  

49. 53-årig kvinna söker gynekologisk mottagning 201002 för blödningsproblem och 

diagnostiseras i samband med detta besök. Hon sätts in på hormonbehandling och får 

ett återbesök tre månader senare. Uppföljningen 201008 visar att hormonbehandlingen 

har ej gett ett acceptabelt resultat och man beslutar sig för att göra en abrasio samt 

sätta in patienten på Cyklokapron. En abrasio utfördes 201009, men fortsätter nu blöda 

dagligen efter detta ingrepp. 201102 kommer patienten på ännu ett besök på 

gynekologisk mottagning på grund av den långdragna blödningen och beslut om 

värmeballongbehandling tas. Endometriedestruktionen skulle ha genomförs 201103, 

men detta var omöjligt på grund av ett stort myom som satt i vägen. Hon 

hysteroskoperas 201104 där man reducerar myomet och 201110 genomför hon 

återigen en hysteroskopi för myomresektion. Ingen hysterektomi och ingen 

värmeballongbehandling.  

50. 48-årig kvinna kommer på remiss till en gynekologisk mottagning 201102 på grund av 

anemiserande menorragier. Hon diagnostiseras vid detta besök och sätts upp på 

väntelista på endometriedestruktion. Värmeballongbehandlingen genomförs 201103. 

Patienten går hem samma dag som ingreppet utförs, men får feber och buksmärtor två 

dagar efter ingreppet och diagnostiseras med endometrit som antibiotikabehandlas. 

Vid återbesök 201110 på patienten begäran sätts hon upp på väntelista för 

hysterektomi då hon ej är tillfreds med resultatet efter endometriedestruktionen. 

Hysterektomeras 201203. 

51. 39-årig kvinna kommer på remiss till gynekologisk mottagning 201101 med 

frågeställning menorragi. Diagnostiseras med dysmenorré, men sätts ändå upp på 

väntelista för värmeballongbehandling. Endometriedestruktion utförs 201104. 

Diagnostiseras med menorragi vid utskrivningen. Hon går hem samma dag som 

ingreppet utförs. Hittills ej hysterektomerad.   

52. 34-årig kvinna kommer på remiss till gynekologisk mottagning 201010 på grund av 

rikliga anemiserande menstruationsblödningar. Hon diagnostiseras vid detta besök och 

sätts upp på väntelista för abrasio samt påbörjar hormonbehandling. En abrasio utförs 

201011. 201102 kommer hon på ännu ett besök på grund av fortsatt riklig, daglig 

blödning och sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling. 
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Endometriedestruktion utförs 201106 och hon går hem samma dag. Hittills ej 

hysterektomerad.  

53. 33-årig kvinna kommer på remiss till gynekologisk mottagning 201012 med 

frågeställning hysterektomi på grund av anemiserande menstruationsblödningar. Hon 

diagnostiseras vid detta besök och informeras samt sätts upp på väntelista för 

värmeballongbehandling. Endometriedestruktion utförs 201108. Patienten blir inlagd 

på grund av svår smärta och går hem dagen efter ingreppet. Hittills ej 

hysterektomerad.  

54. 43-årig kvinna kommer på remiss till gynekologisk mottagning 200602 för olaga 

blödningar. Hon diagnostiseras och sätts upp på väntelista för abrasio, som utförs 

200603. Hon hormonbehandlas efter skrapningen, men besväras fortfarande av 

kraftiga menstruationsblödningar 201103 och sätts därför upp på väntelista för 

värmeballongbehandling. Endometriedestruktion utförs 201109. Hon läggs in på 

grund av svår smärta, men går hem dagen efter ingreppet. För övrigt 

komplikationsfritt postoperativt och hittills ej hysterektomerad.  

55. 37-årig ringer till MVC 200902 då hon har haft en daglig, riklig blödning sedan några 

månader tillbaka. Hon remitteras till gynekologisk mottagning samma månad och 

uppmanas till hormonell behandling. 201003 söker patienten återigen då hon har blött 

varje dag i ett år och uppmanas att byta till annat hormonellt preparat. 201106 söker 

kvinnan igen på grund av rikliga, dagliga blödning och sätts då upp på väntelista för 

värmeballongbehandling samt får diagnoskod N921. Endometriedestruktion utförs 

201110. Patienten går hem dagen efter ingreppet på grund av smärta och 

miktionsproblem. Insjuknar i endometrit fyra dagar efter destruktionen och sätts in på 

antibiotikabehandling. Hittills ej hysterektomerad.  

56. 42-årig kvinna väljer 200703 att ta ut sin hormonspiral, som hon har som 

födelsekontroll- samt i blödningsreglerande syfte. 201110 inkommer hon till en 

gynekologisk mottagning för värmeballongbehandling, som utförs 201110. Ingen 

diagnoskod sätts inför behandlingen. Hon gick hem samma dag som ingreppet 

utfördes. Hittills ej hysterektomerad.  

57. 49-årig kvinna kommer till gynekologisk mottagning 201111 inför planerad 

värmeballongbehandling på grund av långvariga blödningar sedan ett år tillbaka. 

Endometriedestruktion utförs 201111 och går hem dagen efter på grund av 

miktionsproblem. I utskrivningsanteckningen får hon menorragidiagnos. Hittills ej 

hysterektomerad.  
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58. 50-årig kvinna kommer på besök till en gynekologisk mottagning med frågeställning 

menorragier och endometrios. Hon diagnostiseras med N920 och sätts upp på 

värmeballongbehandling. Endometriedestruktionen utförs 201112. Patienten går hem 

samma dag som ingreppet utförs och är hittills inte hysterektomerad.  

59. 43-årig kvinna söker gynekologisk mottagning 201108 på grund av rikliga blödningar. 

Hon har testat hormonbehandling samt Cyklokapron utan bra resultat. Hon får 

menorragidiagnos N920 och sätts upp på väntelista för endometriedestruktion, som 

utförs 201112. Hon går hem samma dag som ingreppet utförs och är hittills ej 

hysterektomerad.  

60. 41-årig kvinna kommer på remiss till gynekologisk mottagning på grund av oklara 

buksmärtor och där berättar hon att hon har väldigt besvär med rikliga menstruationer. 

Hon sätts då upp på väntelista till värmeballongbehandling, men får ej någon 

menorragidiagnos. Endometriedestruktionen utförs 201201 och hon lämnar kliniken 

på operationsdagen. Menorragidiagnos i samband med utskrivningsanteckningen.  

61. 43-årig kvinna kontaktar gynekologisk mottagning 201110 på grund av rikliga, 

frekventa menstruationsblödningar. Vid besöket diagnostiseras hon med menorragi 

och sätts upp på väntelista på endometriedestruktion, som utförs 201202. Hon går hem 

samma dag som ingreppet utförs och är hittills inte hysterektomerad.   

62. 44-årig kvinna söker gynekologisk mottagning 201109 på grund av rikliga blödningar. 

Har tidigare testat hormonell behandling samt Cyklo-F. Hon diagnostiseras med 

menorragi och sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling. 

Endometriedestruktion påbörjas 201202, men operationen lyckas ej då patienten hade 

en för stor uteruskavitet. Patienten gick hem samma dag. Hysterektomeras på grund av 

fortsatt blödningstrassel 201301.   

63. 41-årig kvinna kommer på ett besök på grund av blödningsbesvär. Hon diagnostiseras 

med menorragi och sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling. Hon har sedan 

tidigare testat både hormonbehandling och Cyklokapron. Endometriedestruktionen 

utförs 201202 och patienten går hem samma dag som ingreppet utförs. Hittills ej 

hysterektomerad.    

64. 41-årig kvinna kommer till en gynekologisk mottagning för värmeballongbehandling, 

som utförs 201209. Hon diagnostiseras i utskrivningsanteckningen. Hon går hem 

samma dag och är hittills ej hysterektomerad.  

65. 47-årig kvinna söker gynekologisk mottagning på grund av besvärliga blödningar. 

Hon diagnostiseras med menorragi och sätts upp på väntelista för 



37 

 

värmeballongbehandling. Endometriedestruktionen genomförs 201209 och patienten 

går hem samma dag som ingreppet utförs. Hittills ej hysterektomerad.   

66. 44-årig kvinna söker gynekologisk mottagning på grund av blödningsbesvär. Hon har 

testat hormonbehandling och Cyklokapron utan acceptabelt resultat. Hon 

diagnostiseras med menometrorragi och sätts upp på väntelista för 

värmeballongbehandling. Endometriedestruktionen utförs 201210 och patienten går 

hem på operationsdagen. Hittills ej hysterektomerad.  

67. 49-årig kvinna kommer på remiss till gynekologisk mottagning 201202 på grund av 

anemiserande menorragier och diagnostiseras vid detta besök med N924 samt sätts 

upp på väntelista till värmeballongbehandling. Endometriedestruktion utförs 201210 

och hon går hem på operationsdagen. Hittills ej hysterektomerad.  

68. 51-årig kvinna kommer på besök på en gynekologisk mottagning på grund av rikliga, 

långdragna menstruationsblödningar. Hon diagnostiseras vid besöket (N921) och sätts 

upp på väntelista för värmeballongbehandling. Genomförs 201210 och patienten går 

hem på operationsdagen. Hittills ej hysterektomerad.  

69. 39-årig kvinna kontakter familjeplaneringsmottagningen för 

preventivmedelsrådgivning 201207. I samband med detta besök framkommer det att 

patienten har mycket besvärliga, rikliga blödningar och hon diagnostiseras med 

menorragi (N920) samt sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling, som utförs 

201210. Hon går hem samma dag och är hittills ej hysterektomerad.   

70. 40-årig kvinna kommer till gynekologisk mottagning 201207 för besvärliga 

menstruationsblödningar. Hon diagnostiseras med menorragi (N920) och sätts upp på 

väntelista för värmeballongbehandling. Endometriedestruktionen utförs 201211 och 

hon går hem på operationsdagen. Hittills ej hysterektomerad.    

71. 55-årig kvinna kommer till gynekologisk mottagning på grund av besvärliga 

menstruationsblödningar. Hon diagnostiseras N938 (annan specificerad onormal 

blödning från uterus och vagina) och sätts upp på väntelista för 

värmeballongbehandling, som utförs 201211. Hon går hem samma dag. Hittills ej 

hysterektomerad.  

72. 45-årig kvinna kommer på remiss till gynekologisk mottagning med frågeställning 

hysterektomi på grund av besvärliga menstruationsblödningar. Hon diagnostiseras 

med menorragi och sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling. 

Endometriedestruktionen utförs 201211. Patienten går hem samma dag och är ej 

hittills hysterektomerad.  
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73. 43-årig kvinna som kommer för värmeballongbehandling 201211. Inläggs på 

vårdavdelning för smärtlindring och observation. Skrivs ut dagen efter ingreppet och 

får diagnosen menorragi (N920) sätts. Ej hittills hysterektomerad. 

74. 49-årig kvinna kommer för värmeballongbehandling på grund av rikliga 

menstruationsblödningar. Går hem samma dag. Huvuddiagnos vid utskrivningen 

N840, polyp i corpus uteri. Hittills ej hysterektomerad.  

75. Kvinna 54 år sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling på ett återbesök efter 

endometrit. Värmeballongbehandlas 201212. Går hem samma dag som ingreppet 

genomförs och får diagnosen menorragi N920. Ej hysterektomerats. Inga 

postoperativa komplikationer.  

76. 45-årig kvinna sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling 201207 på grund av 

rikliga regelbundna menstruationer. Får diagnosen menorragi N920. Destruktionen 

utförs 201212. Går hem samma dag. Återkommer några dagar senare med feber. Sätts 

in på peroral antibiotikabehandling. Bedöms som endometrit. Ej hittills 

hysterktomerats. 

77. 47-årig kvinna kommer på remiss till gynekologisk mottagning med frågeställning 

hysterektomi. Diagnos menorragi, sätts upp på väntelista för värmeballongbehandling. 

Ingreppet utförs 201212. Går hem samma dag. Kommer åter efter två dagar med 

buksmärtor och feber. Bedöms som en endometrit. Antibiotikabehandlas. Blir inlagd 

på vårdavdelning. Hysterektomeras 201305 efter fortsatta blödningar.  

78. 47-årig kvinna kontakter gynekologisk mottagning 201209 på grund av mycket 

besvärliga blödningar. Hon diagnostiseras med D259 (myömatös uterus med 

menorragier) och rekommenderas en hysterektomi, men är ambivalent och undrar om 

det finns andra behandlingsalternativ. Några dagar senare rings hon upp och blir 

informerad om värmeballongbehandling, tackar ja och sätts upp på väntelistan. 

Endometriedestruktionen utförs 201212 och hon går hem samma dag som ingreppet. 

Hittills ej hysterektomerad.  
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Bilaga 4. Patientbroschyr.  
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