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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: PMDS är en relativt okänd diagnos. Det är en progression av Premenstruellt syndrom 

(PMS) men allvarligare och är ibland invalidiserande för den som lider utav det. Prevalensen av 

PMDS är cirka fem procent av alla fertila kvinnor. 

Syfte: Syftet var att undersöka hur kvinnor med diagnosen PMDS upplevde hur det är att 

leva med diagnosen, vilken behandling de provat samt hur de upplevt bemötandet som de fått  

i kontakt med vården. 

Metod: För att kunna besvara syftet så valdes en kvalitativ studie i form av intervjuer. Detta för 

att få en utökad förståelse kring PMDS och vad sjukdomen innebär. Intervjuerna var 

semistrukturerade och sju kvinnor inkluderades i studien. Inklusionskriterierna för denna studie 

var kvinnor med diagnosen PMDS som har varit i kontakt med sjukvården och blivit 

diagnostiserade med sjukdomen. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). 

Resultat: PMDS tycks fortfarande vara en relativt okänd diagnos inom sjukvården och en del 

av informanterna var inte nöjda med vården de mottagit medan andra haft tur och hittat rätt väg 

på en gång. Det är en svår diagnos att leva med som inkräktar på såväl vardagsliv som arbetsliv 

och alla mänskliga relationer. Informanterna anser att en utökad förståelse och hjälp från 

vården skulle underlätta deras leverne. 

Slutsats: Mer kunskap krävs inom både vården och för samhället i stort då detta är en allvarlig 

diagnos som behöver upptäckas i tid så dessa kvinnor kan få rätt hjälp. Det är livsavgörande att 

kvinnor med diagnosen PMDS får de verktyg de behöver för att kunna leva ett fullvärdigt liv. 

 

Nyckelord: Premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDD, PMDS, menstruation, depression. 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: PMDD is a relatively unknown diagnosis. There is a progression of Premenstrual 

Syndrome (PMS), but serious and sometimes debilitating for the sufferer out of it. The prevalence of 

PMDD is about five percent of all women of childbearing potential. 

Purpose: The purpose of this study was to examine how women diagnosed with PMDD experienced 

how it is to live with the diagnosis, the treatment they have tried, and the response they got in contact 

with health services. 

Method: A qualitative survey based on interviews was made in order to comprehend the diagnosis 

PMDS and its symptoms. Seven women participated in semi-structured interviews. The terms and 

conditions in this survey included women diagnosed with PMDS by and in contact with the health care 

system. The interviews were analyzed in accordance to Graneheim and Lundman’s content analysis. 

Results: The result indicated that PMDS is a relatively unknown condition within the health care 

system. Some of the informants were not pleased with the treatment given. Others received efficient 

treatment straight away. PMDS is burdensome to live with and it affects working life as well as social 

relations in common life.  

Conclusion: Acquaintance, both within the health care system and the society as a whole, is 

crucial for women diagnosed with PMDS. PMDS is a serious diagnosis which has to be 

discovered early in order to give these women efficient treatment. It is essential that women 

diagnosed with PMDS get efficient tools to handle their diagnosis in order to live vital lives. 

 

Keywords: Pre-Menstrual Dysphoric Disorder, PMDD, PMDS, menstrual, depression 
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1 BAKGRUND  

1.1 Diagnos och symtom 

Kvinnor med svåra besvär i samband med mens söker sig ibland till sjukvården och en del av 

dessa kvinnor kan lida av Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). PMDS är en progression 

av Premenstruellt syndrom (PMS) men allvarligare och är ibland invalidiserande för den som 

lider av det. Precis som PMS har PMDS fysiska och psykiska symtom. Fysiska symtom kan 

vara huvudvärk, bröstspänningar och vätskeretention och de psykiska symtomen kan ge väldiga 

svängningar i humöret så att det skadar exempelvis relationer och arbete (Gallenberg, 2012). 

Diagnoskriterierna är enligt Diagnostic and Statistical Manual of mental disorder, 4 th. Edition 

(DSM-IV) minst fem av följande symtom. Nedstämdhet, irritabilitet, 

humörsvängningar/affektlabilitet, ångest/oro, minskat intresse för dagliga aktiviteter, 

koncentrationssvårigheter, trötthet/minskad energi, aptitförändring/sötsug, sömnstörning, 

känsla av kontrollförlust, bröstspänning/-svullnad (American Psychiatric Association, 2000). 

Besvären ska finnas veckan innan mens och försvinna med mensen. Vid ägglossning har vissa 

kvinnor med PMDS även kortvariga besvär. Det finns olika behandlingsstrategier vid PMDS så 

som egenvård och läkemedel. Egenvård för att lindra besvär kan vara avslappning, motion, 

sömn samt att undvika alkohol veckan innan mens. Läkemedel som kan lindra besvären är p-

piller som hindrar att ägglossning sker, vätskedrivande som blockerar effekten av olika 

hormoner samt antidepressiva läkemedel. Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara hjälp till 

lindring (Vårdguiden 1177, 2014).    

Exempel på fysiska symtom som PMDS orsakar är huvudvärk, spänningar i brösten, smärtor i 

bäckenet samt vätskeretention som orsakar viktuppgång och svullnad i kroppen (Festin & 

Hovelius, 2007). I en studie av Craner, Sigmon & McGillicuddy (2014) undersöks hur läkarna 

använder diagnostiska metoder för PMDS. Resultaten från denna studie visade ett behov av att 

förbättra den diagnostiska processen för både patienter och läkare. Studien tar även upp att 

forskare har diskuterat detta problem tidigare, och noterade behovet av enklare 

bedömningsmetoder. Diagnostiska rekommendationer för diagnostisering av PMDS inkluderar 

övervakning av dagliga symtom över två på varandra följande menstruationscykler, vilket här 

endast efterföljdes av 11,5 % utav läkarna. Sammantaget visade dessa resultat att det är viktigt 

att fastställa standardbedömningsmetoder för PMDS som har klinisk användbarhet för läkare, 

samt att öka medvetenheten om forskningsbaserad praktik i att diagnostisera PMDS. 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Craner%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24512469
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Sigmon%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24512469
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=McGillicuddy%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24512469
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Cirillo, Passos, Bevilaqua, López och Nardi (2012) påvisar vikten av att diagnostisera PMS / 

PMDS komorbiditet med andra psykiatriska diagnoser så som Bipolärt syndrom. Studien lyfter 

fram att bipolära kvinnor är mer mottagliga för hormonella förändringar och uppvisar mer 

allvarliga symtom, mer frekventa återfall och ett sämre terapeutiskt svar.  Studien pekar även 

på ett etablerat samband mellan bipolärt syndrom och PMS / PMDS. Framtida undersökningar 

bör försöka stabilisera hormonnivåerna genom kontinuerlig användning av preventivmedel för 

en minskning av symtomens svårighetsgrad. Dessutom bör psykiatriker notera menstruationens 

datum och jämföra symtomens intensitet mellan luteala (perioden mellan ägglossning och 

menstruationens första dag) och follikulära faser (perioden från menstruationens första dag 

fram till ägglossning).  

1.2 Prevalensen av PMDS 

PMDS drabbar ungefär tre till fem procent av alla fertila kvinnor i världen och är en sjukdom 

som påverkar det dagliga livet då kvinnor med diagnosen kan känna sig arga och deprimerade. 

Därmed får de får svårt att fullfölja sådant som de tar sig för under perioden när symtomen 

yttrar sig som värst. Varför kvinnor drabbas av PMDS är ännu inte känt men det kan eventuellt 

bero på ett ämne som bildas när progesteron bryts ner av kroppen. Progesteron, även kallat 

gulkroppshormon, är ett kvinnligt könshormon. Det förbereder graviditet, förhindrar 

ägglossning samt håller fostret vid liv. Progesteronnivån är på topp någon dag efter ägglossning 

och avtar någon dag innan mens. (Festin & Hovelius, 2007). 

 

I en tvärsnittsstudie gjord av Borzuei, Delara och Montazeri (2013) studerades 1379 unga 

kvinnor i åldern 14 till 19 år. Syftet med studien var att kartlägga frekvensen av PMS och 

PMDS. Totalt hade hela 59 procent, flera av de symtom som PMDS orsakar, av dessa var det 

2,3 procent som hade allvarliga symtom. Vanligaste symtomen som rapporterades var 

ryggvärk, trötthet, hopplöshet, ångest och slöhet. Symtomen kartlades med hjälp utav en 

Premenstrual Assessment Scale (PAS-skala) som används i bland annat Iran för att mäta 

premenstruella symtom. En liknande studie gjordes av Joe, Jung, Kim, Lee och Yang (2014) 

som studerade 984 unga kvinnor, varav 6 procent uppfyllde kriterierna för PMDS. Av dessa 

hade 69 procent måttliga till svåra premenstruella besvär. I studien visades att kvinnor med 

PMDS lider av svåra psykiska problem såsom depression och ångest. 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Cirillo%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23429819
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Passos%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23429819
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Bevilaqua%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23429819
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=L%C3%B3pez%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23429819
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1.3 Farmakologisk behandling 

Även om exakta patogenesen för PMDS inte är helt klarlagd används vid behandling av PMDS 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI) en form av antidepressiva och behandling sker också i 

kombination med att hämma ägglossning med hjälp av p-piller. P-piller hämmar ägglossning 

genom att det innehåller syntetiskt östrogen och gestagen som stör den normala 

hormonbalansen. Till skillnad från den metod för behandling av depression då SSRI intages 

dagligen, behöver SSRI inte ges dagligen vid PMDS. SSRI kan vara effektiva när de används 

cykliskt, bara i lutealfas eller begränsade till varaktigheten av symtomen (Lewis & Rapkin, 

2013). Steiner, Lindèn Hirschberg, Bergeron, Holland, Gee och Van Erp (2005) utvärderade att 

Paroxetin 12,5 mg och 25 mg som tillhör SSRI är en effektiv behandling av PMDS i 

lutealfasen.  

 

En litteraturstudie baserad på 31 studier visade på att de vanligaste biverkningar vid intag av 

SSRI var bland andra illamående, minskad energi, trötthet och minskad sexuell lust. De 

negativa effekterna av SSRI var dosberoende (Brown, Marjoribanks, Shaughn O´Brien & 

Wyatt, 2013). 

 

Fluoxetin var det första SSRI preparatet som godkändes för behandling av PMDS. En 

randomiserad och kontrollerad studie rapporterade att Fluoxetin var överlägsen placebo i att 

reducera symtom av spänning, irritabilitet, och dysfori (olust). Fluoxetin verkade vara mindre 

effektiva för att kontrollera fysiska symtom på PMDS. De vanligaste biverkningarna av 

läkemedlet var illamående, huvudvärk, viktökning, utslag, trötthet, sömnsvårigheter, ångest, 

nervositet, och trötthet (Aung, Carrick & Htay, 2004). 

 

1.4 Icke farmakologisk behandling och egenvård 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform som används vid beteendestörningar som 

påverkas av negativa eller extrema tankemönster. Dessa mönster är så vanliga att de blir 

automatiska och ofta obemärkta av den enskilde. Kognitiv behandling lär patienterna sätt att 

undersöka dessa negativa mönster och ersätta dem med mer anpassningsbara sätt att se på livets 

händelser. Detta kan användas som egenvårdsåtgärd av dessa patienter genom att hantera 

tankemönster hemma. Kognitiv beteendeterapi för PMDS inkluderar kontroll av ilska, att 

stoppa negativa tankar, och minskning av negativa känslor och tankar (Aung, Carrick & Htay, 

2004). 
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Kostråd utgör en viktig aspekt av icke-farmakologiska behandlingen av PMDS vilket även kan 

användas som egenvårdsåtgärd. Minskat koffeinintag kan minimera de potentiella negativa 

effekterna av överskjutande koffein konsumtion (t.ex., nervositet, darrningar). Begränsat 

natrium intag kan minska uppblåsthet. Vissa patienter har möjlighet att undvika symtom som 

liknar hypoglykemi genom att minska intag av raffinerade kolhydrater som vitt socker, vit 

pasta, vitt mjöl och vitt ris och genom att äta 5 eller 6 mindre måltider under dagen istället för 3 

stora måltider (Aung, Carrick & Htay, 2004). 

Jang, Kim och Choi (2014) har genom en litteraturstudie undersökt effekten av alternativa 

medicinska ingrepp som akupunktur och örtmedicin vid behandling av PMS och PMDS. 

Akupunktur och örtmedicin som behandling av PMS och PMDS visade en femtio procentig 

reduktion av symtom jämfört med det ursprungliga tillståndet.  

 

I en litteraturstudie av Ford, Lethaby, Roberts och Mol (2012) undersöktes om behandling med 

progesteron kan återställa en balans mellan menstruationshormonnivåer eller reducera 

effekterna av fallande progesteronnivåer. Studien fann ingen statistiskt signifikant skillnad 

mellan oral progesteron, vaginalt absorberad progesteron och placebo. 

1.5                         

Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee ligger grunden för en meningsfull vårdrelation i 

sympatin.  Hon understryker dock att det är stor skillnad på att visa sympati och att tycka synd 

om patienten, det kan leda till att patienten hamnar i ett läge av självömkan. Det är viktigt med 

ett verklighetsorienterat stöd och att förståelse visas inför vårdsituationen och patienten. Det 

hjälper inte att sjuksköterskan lever sig in i patientens situation för det kan bli att 

sjuksköterskan upplever sig själv i patienten vilket inte gynnar patienten, det är inte sympati. 

Travelbee anser att ingen patient någonsin har blivit sjuk av sympati och omsorg men att 

patienter ibland har plågats av bristen på sympati. Hon tror att sjuksköterskor kan vara rädda 

för att visa sympati av rädsla för att patienterna skulle tappa motivationen att bli friska av 

bekvämlighet. Ett steg i sympatin är att se patienten som den individ hen är. Det är viktigt att 

sjuksköterskan ser sig själv som en person och inte som en yrkesetikett det gäller även synen på 

patienten. Bristen på sympati kan ibland bero på tidsbristen som sjuksköterskan utsätts för 

(Travelbee, 1964). 

 

Enligt Travelbee är ett centralt mål för sjuksköterskan att hjälpa patienten att hitta 

meningsfullhet och hopp i sin situation. Travelbee anser att människan är en unik varelse vilket 

gör att alla upplever lidande, smärta och sjukdom helt olika. Relationen mellan patient och 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Lethaby%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22419287
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sjuksköterska är viktig för att kunna utföra rätt omvårdnad utifrån patientens egna behov så att 

behandlingen kan individanpassas. Sjuksköterskan måste därför samtala med patienten för att 

skapa en relation och på det viset förstå vad patienten behöver för att hantera sin livssituation 

och vad som kan lindra dennes lidande. Samtalet ska vara på patientens villkor och tilliten till 

sjuksköterskan är viktig för att patienten ska kunna öppna sig och berätta om sina problem. 

Enligt Travelbee utgår begreppet hälsa från patientens fysiska, känslomässiga samt andliga 

tillstånd (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006 ). Detta tankesätt passar väl in i 

omvårdnaden av kvinnor med diagnosen PMDS då en stor del av symtomlindring är 

egenvården. Samtalet ska vara på patientens villkor och tilliten till sjuksköterskan är viktig för 

att patienten ska kunna öppna sig och berätta om sina problem.  

1.6 Problemformulering  

PMDS är en relativt okänd diagnos vilket gör att de kvinnor som drabbas har svårt att inom 

hälso- och sjukvård få den hjälp de behöver. Det är viktigt för vården att öka kunskapen om 

diagnosen samt hjälpa vårdpersonal att identifiera PMDS för att rätt behandla, bemöta och 

informera kvinnor med denna diagnos. Sjuksköterskor ska då de identifierat PMDS kunna ge 

en god evidensbaserad vård för att upprätthålla kontinuitet och säkerhet i vården. Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska sjuksköterskan ge en god vård på lika villkor för hela 

befolkningen och till den som har störst behov ge hjälp först. Hälso- och sjukvården ska 

bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Goda kontakter mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonalen ska upprättas och patientens behov av kontinuitet och säkerhet i 

vården ska främjas vilket är viktigt i vårdmötet med de kvinnor som har PMDS. Ur ett 

samhällsperspektiv är det viktigt att dessa kvinnor får hjälp då sjukskrivningar är en stor 

kostnad för samhället och detta även för att minimera antalet sjukvårdskontakter. I denna 

kvalitativa studie kommer kvinnor med PMDS att intervjuas om deras upplevelser av 

bemötandet inom vården samt deras upplevelser av att leva med diagnosen.  

1.7 Syfte   

Syftet var att undersöka hur kvinnor med diagnosen PMDS upplevde hur det är att 

leva med diagnosen, vilken behandling de provat samt hur de upplevt bemötandet  

som de fått i kontakt med vården. 

   

  



6 

 

 

2 METOD  

2.1 Design  

För att kunna besvara syftet så valdes en kvalitativ studie i form av intervjuer. Detta för att få 

en djupare förståelse kring PMDS och vad sjukdomen innebär. Enligt Polit och Beck (2010)  är 

intervjuer en passande metod för att studera erfarenheter av bemötande. 

2.2 Urval 

Inklusionskriterierna för denna studie var kvinnor med diagnosen PMDS som hade haft kontakt 

med sjukvården angående denna diagnos. Med hjälp utav ett snöbollsurval valdes åtta kvinnor i 

olika åldrar ut för att kunna uppnå ett mättat resultat (Bryman, 2002). Detta skedde genom en 

kontakt som hittades via en blogg på internet. Fördelen med snöbollsurval var att det blev 

lättare att få kontakt med rätt målgrupp, det vill säga kvinnor med diagnosen PMDS. Nackdelen 

var att urvalet inte skedde slumpmässigt och risken fanns att viktiga informanter har missats om 

de inte rör sig i den sortens forum på internet. Inklusionskriterier var att diagnos skulle vara 

ställd utav läkare och exklusionskriterier var kvinnor som upplevdes vara alldeles för sköra 

eller hade pågående självmordstankar vilket kunde göra att studien förvärrade deras psykiska 

tillstånd. En av kvinnorna exkluderades då hon upplevdes vara för skör och i och med det var 

det sju kvinnor som ingick i studien. Bortfallet var svårt att mäta då informanter eftersöktes via 

annons vilket gjorde att de som hörde av sig fick vara med så länge de uppfyllde inklusions- 

och exklusionskriterier.  

 

Utav alla sju informanter var det en som bodde i glesbygd, resterande var bosatta i tätort. Fem 

informanter hade universitetsutbildning och två informanter hade studerat enstaka kurser på 

universitetsnivå. 
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Tabell 1. Bakgrundsinformation i form av ålder, ålder vid diagnos och år med symtom  

Informanter Ålder Tid med symtom innan 

diagnos 

Ålder för 

diagnos 

I1 47 4 år 44 år 

I2 30 15 år 30 år 

I3 36 2 år 35 år 

I4 44 3 år 41 år 

I5 36 10 år 30 år 

I6 39 9 år 29 år 

I7 40 11 år 31 år 

 

2.3 Kontext eller rutiner 

Intervjuerna gjordes via Skype som är ett kommunikationsprogram som gör det möjligt att via 

dator tala och titta på en person i realtid. Författarna var båda med vid intervjuerna i hemmiljö 

och informanterna satt hemma hos sig, kamerorna var påslagna. Att intervjuerna skedde i 

hemmiljö för båda parter kan ha varit gynnsam för samtalets innehåll. Då det inte fanns någon 

förförståelse sedan tidigare om vad PMDS är för diagnos fanns det ingen risk för att ställa 

ledande frågor till informanterna. Intervjufrågorna (Bilaga 1) ställdes utav en av författarna 

vilket gjorde att intervjuerna följde ett liknande mönster. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

En semistrukturerad intervjuguide skapades (Bilaga 1) vilket bidrog till att informanterna 

kunde svara på sitt eget sätt utifrån sina upplevelser (Polit & Beck, 2010).  Intervjuerna 

inleddes med fem enkla och slutna frågor (Bilaga 1). Detta för att få informanten att känna sig 

bekväm i situationen. Resterande frågor var öppna frågor (Bilaga 1) för att informanterna skulle 

kunna berätta med egna ord om sina upplevelser. Individuella intervjuer skedde och frågorna 

berörde bemötandet inom vården samt hur det upplevs att leva med diagnosen. Detta sätt att 

samla ihop data bidrog till att bibehålla ett djup i intervjuerna (Polit & Beck, 2010). 
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2.5 Tillvägagångssätt 

Sökningar på internet genomfördes. Endast genom att söka på kombinationen ”blogg” och 

”PMDS” hittades en blogg om PMDS bland de första sökträffarna. Bloggansvarig kontaktades 

och hon i sin tur lade upp inlägg på olika forum på internet och efterlyste kvinnor att intervjua 

och bad dem höra av sig via mail för vidare information. Informanterna fick skriftlig 

information om syftet med studien (Bilaga 2), samt fick skriva på ett informerat samtycke 

(Bilaga 3). Intervjuerna skedde i lugn hemmamiljö via programmet Skype och intervjuguiden 

följdes för att skapa samma förutsättning för ett tillförlitligt resultat. Intervjuerna spelades in för 

att underlätta transkribering. Intervjuerna tog mellan 15-33 minuter att genomföra. Efter 

intervjuerna så transkriberades materialet omgående för att bibehålla känslan som intervjuerna 

medförde. En av intervjuerna fick göras via telefonen då Skype slutade att fungera.  

 

2.6 Etiska överväganden 

Innan intervjuerna gavs upplysningar till informanterna om att deltagandet var helt frivilligt och 

att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande med omedelbar verkan. Informationen 

beskrev även att svaren på frågorna presenteras konfidentiellt och att det i resultatet inte 

kommer att gå att känna igen informantens identitet. Det var en viktig aspekt vid intervjuerna 

då känsliga uppgifter kunde framkomma. Även syftet med studien och hur resultaten skulle 

redovisas fick informanterna veta innan. Detta är ett krav enligt lagen om etikprövning vid 

forskning som avser människor (Socialstyrelsen, 2003:460) när en studie som denna ska 

genomföras. Vi tänkte på vilka känslor denna intervju kunde väcka hos informanterna och 

anpassade intervjun efter läge och den emotionella statusen hos kvinnan. Det var viktigt att inte 

lämna kvinnorna ensamma efter denna intervju utan att ta reda på om de hade någon att prata 

med om de skulle må dåligt. Ett mail skickades efter intervjun till samtliga informanter där det 

framgick att de var välkomna att höra av sig vid behov eller vid frågor. Att exkludera sköra 

informanter kunde starta negativa tankar hos dessa något som även författarna tog i beaktande 

genom att försäkra sig om att den exkluderade kvinnan hade samtalsstöd att vända sig till. Det 

som kunde uppfattas som negativt för informanterna var att ämnet kunde upplevas som alldeles 

för privat för att dela med sig av till okända. Det kunde ha blivit ett problem om kvinnorna 

hade upplevt en skam kring sin diagnos som gjort att de inte vågade vara helt ärliga kring 

ämnet. Det positiva var att mer kunskap om diagnosen skulle komma att belysas då kvinnorna 
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hade fått dela med sig av sina erfarenheter. Förhoppningen var att denna diagnos skulle bli mer 

uppmärksammad och inte ses som något främmande. 

 

2.7 Dataanalys 

Ljudet spelades in under intervjuerna så att det skulle vara möjligt att sedan överföra ljudet till 

text. Reaktioner och väsentliga betoningar på ord antecknades även för att inte glömmas bort 

samt för att få fram de latenta budskapen i berättelserna. Under analysprocessen lästes 

materialet först igenom för att sedan reflekteras och genom det sågs det över vad informanterna 

egentligen berättat vilket gav naturliga domäner. Domänerna utgick från syftet och blev 

“upplevelsen av bemötandet inom vården”, ”behandlingsformer” samt “upplevelsen av att leva 

med PMDS”. Viktiga meningsenheter plockades ut ur domänerna för att sedan kondenseras, 

abstraheras och sist märktes de med en kod. Oftast var det inga problem att koda 

meningsenheterna men om frågetecken uppstod diskuterades texten grundligt för att kunna 

sätta rätt kod, detta för att konsensus skulle uppnås. Koderna sorterades under tre kategorier: 

“Ett liv med PMDS”, ”Behandling” samt “Bemötandet inom vården”. I tabell 2 återges 

exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, koder, underkategorier och kategori. 

Arbetet med dataanalysen utgick ifrån Graneheim & Lundman (2012). 
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Tabell 2. Exempel ur innehållsanalysen på domän, meningsbärande enhet, kondenserad enhet, kod, subkategori och 

kategori. 

Domän Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Upplevelsen av att 

leva med PMDS 

I7: Att alla är jävligt 

korkade som inte fattar 

lika snabbt som jag 

gör.. Speciellt exmaken 

var ju väldigt korkad, 

kollegor, jag stod 

liksom och 

stampade..hade inte tid 

att lyssna färdigt och 

sådär. 

Alla är jävligt 

korkade som 

inte fattar lika 

snabbt som jag 

gör, jag hade 

inte tid att lyssna 

färdigt. 

Irritera,  

beter sig illa 

 

Psykiska 

symtom 

Ett liv med PMDS 

Behandlingsformer I7: Så det har 

varit en lång 

resa, jag känner 

att jag har testat 

det mesta. Både 

SSRI, 

preventivmedel, 

spironolakton och 

nu är nog min 

devis att nu ska 

jag försöka läka 

och balansera 

kroppen själv så 

gott det går. 

 

Har SSRI, 

preventivmedel 

och 

spironolakton. 

Nu försöka 

balansera 

kroppen själv. 

Icke 

farmakologi

sk 

behandling 

Egenvård Behandling 

Upplevelsen av 

bemötandet inom 

vården 

 

I2: Ja! Jag känner att 

det är en kamp att bli 

bemött på riktigt 

(inom vården) liksom, 

det känner jag att det 

är. Man måste liksom 

stå upp för sig själv 

hela tiden. 

Det är en kamp 

att bli bemött på 

riktigt inom 

vården. Man 

måste stå upp för 

sig själv hela 

tiden. 

Dåligt 

bemötande 

inom vården 

Misstro Bemötandet inom 

vården 
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3 RESULTAT  

Kategori ett benämndes “Ett liv med PMDS” och innehöll fem subkategorier: Fysiska symtom, 

Psykiska symtom, Känslor kring diagnosen, Arbetsliv samt Familj och vänner. 

Kategori två benämndes “Behandling” och innehöll tre subkategorier: Utredning och 

förförståelse, Farmakologisk behandling, Icke-farmakologisk behandling och egenvård. 

Kategori tre benämndes “Bemötandet inom vården” och innehöll tre subkategorier: Uppfattning 

om vården, Vad vården bör förbättra och Fastställande av diagnos. 

 

3.1 Ett liv med PMDS 

 

Fysiska symtom 

Informanterna beskrev olika symtom med varierande frekvens. Inget fysiskt symtom var 

dominerande. Huden kunde exempelvis försämras runt mens och de kunde därför få mycket 

finnar. Andra symtom var vätskeansamlingar och smärta i kroppen, problem med magen, 

huvudvärk, trötthet som begränsar det sociala livet, kramp i vader och svullnad. Även extremt 

känslig hörsel, luktsinne och ljuskänslighet var svåra symtom. 

 

”Att det liksom surrar och pirrar i kroppen, det går ju nästan hand i hand med nån slags 

ångestkänsla fast det känns väldigt fysiskt. I fötter och ben och händer och så… det kan vara 

svårt att somna på grund av det” (I6). 

 

Psykiska symtom 

Ett psykiskt symtom som framkom var ilska och kort stubin under en period av menscykeln, att 

bli irriterad på sin omgivning och hamna i konflikter var en följd utav detta. En del uppgav att 

de fick kontrollförlust och att de blev så arga att det var ohanterbart, humöret blev en berg- och 

dalbana. Målande beskrivningar såsom att känna sig så aggressiv så att huggtänder och horn 

växer ut och känslan av att vilja mörda verbalt om det var möjligt var även symtom som 

beskrevs. 

 

“Eh sen har jag alltid humör men det blir överjävligt. Eh och en extremt kort stubin jag tycker 

att alla är jävligt korkade omkring mig och fruktansvärt långsamma och tröga… och speciellt, 

det blir värre och värre ju närmare mens jag kommer” (I3). 
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Ångest och depression mellan ägglossning fram till mens var symtom på PMDS som framkom 

i intervjuerna. Ibland kunde även självmordstankar och panikångest förekomma. Att känna 

uppgivenhet och ledsenhet var även något som förekom under perioden efter ägglossning. 

Ångesten kunde beskrivas som känslan av att någon dött vid uppvaknandet på morgonen fast 

att det inte var så, en stark känsla av sorg. 

 

“Men innan dess så vet jag ju för jag kunde inte gå upp ur sängen, alltså man vaknar av att 

man gråter och tror att det är någon som har dött, alltså det är så fruktansvärt djupt, man är 

djupt nere” (I1). 

 

Känslor kring diagnosen 

En del bär på en stark irritation och ilska som blir lite lättare att hantera när de vet vad det beror 

på. En rädsla över att inte kunna hantera sin ilska och en rädsla över att vara psykiskt sjuk är 

något som vissa har upplevt som har diagnosen. En del beskrev att de kände skam och skuld 

över hur de beter sig mot omgivningen. 

 

“Sen efter det kom en period av, att man blir så ledsen på sig själv för att man beter sig illa. 

Rätt så mycket självförakt och ångest över det” (I7). 

 

Arbetsliv 

För vissa av informanterna har det varit självklart att vara öppen med sin PMDS på 

arbetsplatsen medan vissa hade valt att inte vara öppen med diagnosen. En informant berättade 

att hon förklarat på sin arbetsplats att ibland är det hennes “andra jag” som kliver in i bilden. 

Då har arbetskamraterna full rätt att säga åt henne att sluta bete sig som ett “PMS-monster” så 

de istället kan tala som vuxna människor. Av informanter som inte berättat om diagnosen på sin 

arbetsplats var det flera som inte fick någon förståelse från kollegerna. Någon berättade att hon 

hade bytt arbetsplats på grund utav skam då en chef sagt till henne att hon inte verkade frisk. 

 

“(...) så jag har inte varit öppen för dom och förklarat utan de har bara sett ena dagen kommer 

jag skogstokig och nästa dag sitter och stortjuter och ber om ursäkt” (I7). 

 

Familj och vänner 

Det beskrevs som svårt att hantera familjelivet när känslorna pendlat, vissa uppgav även en 

rädsla inför att bilda familj och de som hade familj kunde känna sig otillräckliga. För vissa har 
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det hjälpt att förvarna familj och vänner innan symtomperioden dels för att undvika konflikter 

och dels för att lindra sitt dåliga samvete över hur de beter sig. Vissa relationer har inte hållit 

för dessa påfrestningar. En del har tagit avstånd från sociala sammanhang i perioder för att de 

inte orkat. 

 

“Eh ja det har jag för den har påverkat jättemycket med facit i hand så är den en stor del till 

min skilsmässa, jag är väldigt väldigt hård mot mig själv. För jag tycker att jag är en dålig 

mamma som kan stå och skrika så på mina barn… det tar jag hårt” (I7).  

 

3.2 Behandlingsformer 

 

Utredning och förförståelse 

För att komma fram till vad det rörde sig om för diagnos uttryckte några utav informanterna att 

det hade varit användbart att anteckna i en kalender hur deras känslor och humör varit under de 

olika dagarna i månaderna. Utifrån detta har det sedan gått att kunna urskilja ett mönster. Vissa 

började skriva upp känslorna på eget bevåg medan andra fick det i uppgift av den som utredde 

diagnosen. Flera av informanterna har kunnat se ett mönster när de fört kalender över sin 

menscykel och förstått att det hade med den att göra. 

 

“Och då hade jag väl, jo då hade jag misstanken. För då hade jag med mig till henne hade 

jag… kunde jag tala om… titta i min kalender, de här och de här dagarna har jag krigat med 

alla. Om du räknar bakåt så är det exakt 28 dagar sedan jag hade mitt förra världskrig” (I7). 

 

PMDS är ingen känd diagnos och förförståelsen hos en del av informanterna var bristfällig. 

Några utav informanterna uttryckte att de var feminister och att på grund utav det hade de haft 

svårt att acceptera att en diagnos som PMDS existerade. De förklarade att det var svårt att 

acceptera hur kroppen kan styra över den egna viljan. En del hade för första gången hört talas 

om diagnosen via TV. Det snabbaste sättet att hitta svar på vad som hände med kroppen var att 

leta svar på internet och första kontakten med diagnosen skedde där och då för en del utav 

informanterna. 

 

“Jag hade inte hört talas om diagnosen innan jag fick den av läkare”(I5). 
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Farmakologisk behandling 

För en del har SSRI fungerat för att stabilisera humöret genom att ta det de två veckorna som 

symtomen framträdde. En del tog vätskedrivande läkemedel så som till exempel Spironolakton 

och tyckte att det fungerade genom att få bukt med vätskeansamlingar i kroppen. För vissa 

vände livet helt efter att ha börjat med SSRI till att de kunde ha ett normalt liv med normala 

relationer. Vissa tyckte att fördelarna med SSRI övervägde biverkningarna. 

 

“Först och då skrev hon ut det här Premalex till mig. Och då vände ju alltihopa, och sedan den 

dagen så har ju jag levt vanligt liv, eller vad man ska säga…” (I1). 

 

För vissa har det inte fungerat med SSRI för de ansåg att de har blivit avtrubbade och att det 

bara blev värre. Det framkom även att läkemedlet hade mycket biverkningar så som trötthet, 

minskad sexlust, ändrade hungerkänslor och illamående i olika frekvens. Vissa hade även testat 

preventivmedel så som p-piller och mini-piller men tyckte inte att det hjälpte. En del ansåg att 

vården borde berättat mer om biverkningarna innan de skrivit ut SSRI. 

 

“Jag kände att jag tappade hela min personlighet, jag blev liksom avstängd. Jag brydde mig 

inte om nånting, avtrubbad, helt ointresserad av sex.” (om SSRI, författarnas kommentar) (I7). 

 

Icke farmakologisk behandling och egenvård 

Progesteronkräm är något som en del provat, vissa ansåg att det fungerade bra och andra inte. 

Någon uppgav att i ren desperation skulle hon ha provat vad som helst om någon påstod att det 

var bra. Någon hoppas att bioidentiska hormoner ska bli mer välkänt i Sverige som det nu är 

utomlands. En del tar D-vitamin, zink och magnesium och kände att de mår bättre utav det 

medan vissa hade provat det men inte märkt någon skillnad. 

 

“Så det har varit en lång resa, jag känner att jag har testat det mesta. Både SSRI, 

preventivmedel, spironolakton och nu är nog min devis att nu ska jag försöka läka och 

balansera kroppen själv så gott det går” (I7). 

 

En del hade haft hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) att hantera sitt humör och sätt att tänka 

medan vissa inte hade provat den behandlingen. Vissa sa att de hade uttryckt en önskan om att 

bli erbjudna KBT hos sjukvården men inte fått den hjälpen alternativt behövt vänta alldeles för 

länge på att få påbörja terapin. En del trodde att det kunde vara bra att prova KBT och var 

nyfikna på det.  
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“Det är ju KBTn har jag fått. Det gör enormt mycket, för man bär ju runt på enormt mycket 

skam och skuld fortfarande över allt som man har gjort, alla år med dramaqueen och alla 

saker som man har liksom. Det behövs verkligen, det går att medicinera det psykiska men sen 

är det ärren man bär på i alla år” (I2). 

 

Vissa uppgav att de har ändrat sin kost som en typ utav egenvård så som att ta bort snabba 

kolhydrater och socker och tyckte att de mådde bättre av det medan andra hade provat samma 

sak och inte märkt någon större skillnad. En del avstod även från koffein och alkohol. En del 

tyckte att de mådde bättre av att äta ekologisk mat, så naturligt som möjligt och vissa åt 

vegetarisk kost. 

 

“För mig så har det gjort jättestor skillnad och jag trodde inte det för då hade jag gjort det 

långt tidigare men att undvika socker, alkohol och koffein mellan ägglossning och mens eh... 

det är en av anledningarna till varför jag klarar nu att experimentera nu och inte äta medicin” 

(I5). 

 

Att röra på sig var ett sätt att lindra symtomen, vilket även det är en form utav egenvård. Vissa 

sökte sig till alternativa behandlingsformer såsom akupunktur och tyckte att det hjälpte medan 

andra var skeptiska till det. Meditation och spikmatta var också verktyg som en del berättade att 

de använde sig utav. 

 

“När jag var igång och tränade jättemycket och tränade inför ett långlopp då tog det udden 

ifrån det andra också. Då funkade jag mycket bättre överlag” (I7). 

 

Det framkom att under den svåraste perioden var sömn en stor del utav egenvården. Att sova 

flera timmar samt att lägga sig tidigt på kvällen var därför viktigt för att må bättre. Att tillåta 

sig själv att vara trött och vila var en form av egenvård som flera ansåg hjälpte.  

 

“Det är en typ av egenvård, att inte kräva lika mycket av mig själv. När det gäller att vara 

social eller att göra saker, att tycka det är okej att jag gör mindre när jag känner att jag 

behöver mer sömn eller vila” (I6). 

 

Stresshantering var även den en stor del av egenvården, stress påverkade negativt. Vissa hade 

ändrat om sina liv för att undvika stress i arbetslivet, så som att arbeta hemifrån när de ville 
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undvika att träffa människor. Att tacka nej till sociala sammanhang när de mådde som sämst 

var även något som valdes under de dåliga perioderna. Att undvika bussresor, höga ljud och 

sådant som kunde innebära en stress framkom också. 

 

“Och när jag tittar tillbaka så märker jag väldigt tydligt att liksom stress försämrar oerhört. 

Vissa liksom livsstilsfaktorer försämrar väldigt mycket“ (I5). 

 

Att vara öppen med diagnosen var ytterligare en form utav egenvård och att be andra säga till 

om humöret blir annorlunda kunde vara ett sätt att få hjälp till att försöka förändra beteendet. 

Att förvarna omgivningen om att nu var det en dålig period var också en form av egenvård som 

skyddade. Även att bemöta omgivningen med fakta i form av vetenskapliga artiklar om PMDS 

var ett sätt att motverka fördomar och skapa förståelse för situationen och beteendet. 

 

“Jag försöker ju att vara ganska öppen med det här. Och det är också en typ av egenvård för 

det avväpnar omgivningen… eh... när man kan prata om det och säga att jag har den här 

diagnosen och säga det här är tyvärr något jag får leva med och det betyder inte att ni ska bli 

misshandlade psykiskt och verbalt av mig utan det betyder att ibland är jag inte riktigt mig 

själv och då har ni rätt att säga ifrån” (I3). 

 

3.3 Bemötande inom vården 

 

Uppfattning om vården 

En del beskrev att de fått otillfredsställande hjälp och information av sjukvården. Några har 

upplevt att läkarna endast skrivit ut recept för att komma vidare. En del kände sig misstrodda 

och att de uppfattades som att de överdrivit det hela eller hade hittat på. Några hade fått söka 

information på egen hand om diagnosen för att sedan besöka läkare. Vissa uppgav att de saknat 

kontinuitet i vården och inte riktigt vetat var de skulle vända sig. Vissa som inte fått hjälp inom 

en viss vårdinstans har valt att inte gå tillbaka till samma utan hade försökt hittat hjälp på annat 

håll. En del tyckte att kunskapen om diagnosen var bristfällig inom vården och att PMDS ofta 

blandats ihop med PMS. 

 

“Du får en kvarts besök hos en läkare som resulterar i ett förlängt recept. Det finns inget svar 

på några frågor. Det pågår forskning, det här är allt vi kan ge och lycka till. Så det finns ju 

väldigt mycket mer att önska” (I5). 
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De som var nöjda med vården upplevde att de blivit trodda och att de blivit lyssnade på. Även 

att de hade satts in på medicinering uppskattades av en del. Att de fått en diagnos och blivit 

tagna på allvar inom vården hade underlättat deras liv. Även att en del hade haft turen att få en 

snabb läkarkontakt uppgav några som var nöjda. De som hittat en fungerande behandling 

relativt snabbt hade också känt sig sedda.  

 

“Så jag tillhör en av dem som har haft tur med sjukvården när det väl har kommit igång 

faktiskt” (I2). 

 

Vad vården behöver förändra 

En informant beskrev att bristen på bra vård och verktyg för att hantera sina symtom hade gjort 

att hon inte vågat göra stora förändringar i sitt liv då hon inte vetat hur hon kommer att kunna 

hantera dessa i framtiden. Det framkom en önskan om att vården bör ge relationshjälp då 

känslopendlingarna gör att en del har haft svårt att hantera sexliv, vardag och almanacka. En 

annan önskan var att vården kunde ge enklare teckningar på vad som händer i kroppen 

hormonellt vid PMDS så att det skulle bli lättare att förklara för andra runt omkring. En 

informant beskriver att hennes symtom är så allvarliga att hon anser att hennes sambo borde få 

vara hemma med henne för vård av sjuk sambo. 

 

”Jag tänker lobba för att du ska kunna vara hemma på samma sätt som vård av barn för vård 

av PMS. Så ska din partner kunna vara hemma också. Så pass allvarligt är det för vissa av oss 

att vi behöver det” (I2). 

 

Fastställande av diagnos 

Att få diagnosen PMDS upplevdes som en positiv händelse för en del, att äntligen få veta vad 

det var för fel. Vissa uttryckte en sorg över att få en psykiatrisk diagnos. Att lägga ihop pusslet 

och få ett slags slut tyckte en del var skönt och att förhoppningsvis kunna få hjälp med sin 

sjukdom nu när de förstod vad det var. 

 

“Det var som ett ljus som gick upp. Det var den känslan då. En aha-upplevelse samtidigt som 

man blev lika glad för att det fanns en orsak lika ledsen var jag för att jag var tvungen att hitta 

orsak. Så att säga” (I4). 
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4 DISKUSSION  

Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor med diagnosen PMDS upplevde hur det är att 

leva med diagnosen, vilken behandling de provat samt hur de upplevt bemötandet som de fått  

i kontakt med vården. Resultatet visade att kvinnor med PMDS levde ett komplicerat liv då de hade 

svårt att få rätt hjälp, det visade även att det var en relativt okänd diagnos både inom vården och 

utanför. På grund utav att PMDS var en relativt okänd diagnos har det varit svårt att hitta skrivna 

vetenskapliga artiklar beskrev vad som kan hjälpa vid svåra symtom. För att hitta något som kunde 

avhjälpa har artiklar om exempelvis psykiska besvär såsom depression lyfts fram då det är symtom 

som även uppkommer vid PMDS. 

4.1 Resultatdiskussion 

Gallenberg (2012) beskriver att precis som PMS så har PMDS fysiska och psykiska symtom 

men de psykiska symtomen kan orsaka sådana väldiga svängningar i humöret att det skadar 

exempelvis relationer och arbete vilket även vissa av våra informanter intygade när de 

berättade om sina relationer och sin vardag. De beskrev svårigheter med att ha fungerande 

relationer då humöret pendlade så mycket och att de ibland inte orkade träffa människor. Det 

kunde även uppstå svårigheter med att ha en normalt arbetsliv då det ibland blev för svårt med 

symtomen. De informanter som varit mer öppna med sin diagnos för omgivningen tycktes ha 

lite lättare att klara av sin vardag. Festin & Hovelius (2007) beskriver att de fysiska symtom 

som PMDS orsakar är huvudvärk, spänningar i brösten, smärtor i bäckenet samt vätskeretention 

som orsakar viktuppgång och svullnad i kroppen (Festin & Hovelius, 2007). Dessa symtom 

stämde väl överens med de fysiska symtom som en del av informanterna hade, de hade även 

smärta i kroppen, finnar, problem med magen, trötthet som begränsade det sociala livet och 

kramp i vaderna.  

 

I studien av Craner, Sigmon & McGillicuddy (2014) visar resultaten på ett behov av att 

förbättra den diagnostiska processen för både patienter och läkare. Någon som även 

informanterna tycktes ha drabbats av då en del hade fått leta på internet själva utan någon hjälp 

från vården. Det fanns en önskan om bättre diagnostiska ramar, att läkarna borde ha låtit 

patienterna skriva symtomdagbok i två månader för att kunna fastställa om det rörde sig om 

PMDS eller något annat. En del av informanterna uttryckte en saknad av kunskap om 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Craner%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24512469
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Sigmon%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24512469
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=McGillicuddy%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24512469
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diagnosen både inom sjukvården och hos omgivningen. Diagnosen tycktes fortfarande vara 

relativt okänd vilket gjorde det svårt för dessa kvinnor att få hjälp med sina besvär. 

 

Cirillo, Passos, Bevilaqua, López och Nardi (2012) visar vikten av att diagnostisera 

PMS/PMDS komorbiditet med andra psykiatriska diagnoser så som Bipolärt syndrom, 

informanterna blev inte tillfrågade om andra psykiatriska diagnoser men detta kunde ha varit 

intressant att undersöka vidare. Samma författare anser även att psykiatriker bör notera 

menstruationens datum och jämföra symtomens intensitet mellan luteala och follikulära faser, 

något som även informanterna skulle ha haft nytta utav om det hade gjorts. 

 

Eriksson, Andersch, Ho, Landén, Sundblad (2001) ser en tydlig symtomlindring av PMDS vid 

behandling av SSRI. De skriver även att enligt DSM-IV ska symtomen skattas dagligen under 

två cykler innan diagnosen bekräftas, något som inte är praktiskt hanterbart i den kliniska 

situationen. Informanterna beskrev att de ibland på eget bevåg hade börjat skriva 

symtomdagbok och ibland efter tips från vårdpersonal. En del informanter tog SSRI 

regelbundet och tyckte att det gav dem livet tillbaka medan vissa inte tyckte om det alls på 

grund utav biverkningarna. Biverkningarna kunde bland annat vara att de blev avtrubbade, fick 

illamående, myrkrypningar, sexuella biverkningar och trötthet. Detta stämmer väl överens med 

de biverkningar som framkom från studien som Brown, Marjoribanks, Shaughn O´Brien & 

Wyatt (2013) genomfört. Då biverkningarna från SSRI enligt den studien var illamående, 

minskad energi, trötthet och minskad sexuell lust. Läkemedel som kan lindra besvären är p-

piller, vilket inte tycktes stämma från informanterna. Vätskedrivande som blockerar effekten av 

olika hormoner kan vara till hjälp vilket även stämde med det informanterna sa (Vårdguiden 

1177, 2014). 

 

I läkartidningen skriver Peter Örn (1998) om att REM-sömnen kan avslöja risk för depression. 

Han påstår att det finns ett starkt samband mellan depression och sömnbeteende. Informanterna 

beskrev sömnen som en viktig del i egenvården, att de behövde vila när de kände att de inte 

orkade med. Bland de riktlinjer som Socialstyrelsen gett ut för behandling av ångest och 

depression lyfts motion fram. Fysisk aktivitet kan exempelvis vara promenader, gympa eller 

cykling. Detta hjälper mot psykisk ohälsa genom att distrahera mot negativa och 

dysfunktionella tankar och patienter med depressionsproblematik bör då kunna få fysisk 

aktivitet på recept (Socialstyrelsen, 2010). Studier stödjer denna teori då ett samband har setts 

mellan fysisk aktivitet och minskade depressiva symtom. Att motionera hjälper även mot att 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Passos%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23429819
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Bevilaqua%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23429819
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=L%C3%B3pez%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23429819
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Nardi%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23429819
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drabbas av psykisk ohälsa. Studier visar även på att hormonerna i kroppen påverkas utav fysisk 

eller psykisk stress. Exempel på hormoner som då påverkas är könshormoner och 

sköldkörtelhormon (Glise, Lindegård Andersson & Jonsdottir, 2011). Detta stämmer väl 

överens med vad informanterna uppgav kring motion då de upplevde att det var en viktig del i 

egenvården. 

 

Jang, Kim och Chois (2014) litteraturstudie visade att akupunktur och örtmedicin som 

behandling av PMS och PMDS gav symtomlindring jämfört med det ursprungliga tillståndet 

även om mer forskning behövs inom detta. Akupunktur var även något som vissa informanter 

använt sig utav med varierande resultat, dock pratade ingen om örtmedicin. 

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan även vara hjälp till lindring vilket informanterna tyckte 

stämde. En del tyckte dock att de inte fått något erbjudande om KBT vilket de gärna hade fått 

då de trodde att det kunde varit till hjälp (Vårdguiden 1177, 2014). Aung, Carrick & Htay 

(2004) beskriver att KBT för de med PMDS inkluderar kontroll av ilska, att stoppa negativa 

tankar, och minskning av negativa känslor och tankar vilket tycks behövas för vissa av 

informanterna för att få bukt med sina känslostormar. 

 

Ascherio och medarbetare (2014) skriver i sin studie att en viss typ av kost kan bidra till att 

kvinnor blir deprimerade. Mat såsom läsk, rött kött, margarin och raffinerat spannmål ökar en 

inflammatorisk process i kroppen och det är denna process som ökar risken för depression. Mat 

som däremot minskade den inflammatoriska processen var bland annat kaffe och vin i måttliga 

mängder samt gröna bladgrönsaker. Vilket inte stämde överens med en del av informanterna då 

de uppgav att de mådde bättre av att utesluta kaffe och alkohol. Däremot var det många som 

valt bort snabba kolhydrater såsom raffinerat spannmål vilket studien visade på att kvinnor bör 

undvika att äta. En kost som lyfts fram som särskilt bra i studien är medelhavskosten då den 

inte ökar den inflammatoriska processen men ingen utav informanterna nämnde att de testat en 

sådan kost. Aung, Carrick & Htay (2004) beskriver att vissa patienter har möjlighet att undvika 

symtom som liknar hypoglykemi genom att minska intaget av mycket raffinerade kolhydrater 

så som vitt socker, vit pasta, vitt mjöl och vitt ris och genom att äta 5 eller 6 mindre måltider 

under dagen istället för 3 stora måltider vilket vissa av informanterna även tagit fasta på. 

 

I en litteraturstudie av Ford, Lethaby, Roberts & Mol (2012) undersöker de om behandling med 

progesteron kan återställa en balans mellan menstruationshormonnivåer eller reducera 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Lethaby%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22419287
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effekterna av fallande progesteronnivåer. Utfallet rapporterades dock som ofullständigt. En del 

informanter använde sig utav progesteronkräm och för vissa var det symtomlindrande och för 

vissa inte.  

 

Flera informanter hade läst boken “Kaos i kvinnohjärnan” av Mia Lundin som är en vägledning 

för att balansera hormonerna och signalsubstanser på ett naturligt sätt. År 2010 vann den 

engelska versionen “Female Brain Gone Insane” pris för nationens bästa hälsoinformation för 

allmänheten. Mia Lundin är sjuksköterska med specialistutbildning inom gynekologi och 

obstetrik. I boken finns en symtomspårare där symtom fylls i allt eftersom månaden fortskrider, 

den börjar från första mensdag och fortlöper sedan hela cykeln. Sedan finns en räddningsplan 

att fylla i utifrån ens speciella situation. Den handlar om bioidentiska (naturliga) hormoner, 

näringstillskott, kost- och livsstilsförändringar som behövs för att bli fri från besvär, detta står 

det även om i de olika kapitlen i boken. Östrogennivån sjunker en till två veckor innan mens 

och även serotoninnivån vilket kan få en del kvinnor att tappa kontrollen. Östrogen och 

Serotonin fungerar i synkronosi och har stor påverkan på humöret. Genom att använda 

bioidentiskt progesteron under den premenstruella fasen höjs den annars låga progesteronnivån 

och det ger en lugnande effekt. Denna bok har varit till hjälp för flera informanter i sin diagnos. 

 

Informanterna var alla runt åldern 30-35 år när diagnosen sattes. Att det är kvinnor i den åldern 

som söker hjälp beskriver barnmorskan Katrhine Peiper i en intervju. Hon säger att de kvinnor 

som sökt hjälp hos henne är vanligen mellan 35-36 år, har barn och de kvinnorna har haft 

besvär med PMS hela tiden men symtomen förvärras med tiden och maken eller barnen ber 

henne att uppsöka hjälp (Fjellman Jaderup, Sydsvenskan, 2012).   

 

Travelbee (1964) lyfter i sin vårdteori fram vikten av att sjuksköterskan ska känna sympati för 

sin patient, annars kan inte patienten öppna sig och berätta om sina problem. I intervjuerna med 

informanterna framkom det att vissa sökt hjälp för sina problem men sjukvården har varit 

oförstående vilket har gjort att de vänt sig vidare till en annan instans. Det visar på en brist på 

sympati. Om informanterna känt att de blivit sedda, lyssnade på och tagna på allvar hade det 

troligtvis valt att gå tillbaka till samma instans för vidare utredning. Enligt Travelbee är även ett 

centralt mål för sjuksköterskan att hjälpa patienten att hitta meningsfullhet och hopp i sin 

situation. Travelbee anser att människan är en unik varelse vilket gör att alla upplever lidande, 

smärta och sjukdom helt olika. Relationen mellan patient och sjuksköterska är viktig för att 

kunna utföra rätta omvårdnad utifrån patientens egna behov. Travelbees sätt att se på patienten 
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förefaller sig passa väl in på vad som är viktigt i mötet med kvinnor med PMDS då de troligtvis 

upplever symtomen på olika vis. Även behandlingen bör individanpassas likt Travelbees tankar 

om individnivå. Sjuksköterskan måste därför samtala med patienten för att skapa en relation 

och på det viset förstå vad patienten behöver för att hantera sin livssituation och vad som kan 

lindra dennes lidande (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006 ). För kvinnor med PMDS 

har egenvården en stor roll i symtomlindringen, så Travelbees teori passar väl in i omvårdnaden 

av dessa kvinnor. Samtalet mellan patient och sjuksköterska ska vara på patientens villkor för 

att patienten ska känna trygghet och kunna öppna sig och berätta om sina problem, vilket även 

det är en viktig aspekt i mötet mellan vården och kvinnor med PMDS.  

 

Det går att se på PMDS ur ett genusperspektiv. Troligtvis skulle denna diagnos vara mer 

kartlagd och välkänd om det istället var män som drabbades utav den, detta är något att fundera 

på. Vidare forskning om PMDS ur ett genusperspektiv vore intressant. 

4.2 Hälso- och sjukvårdslagen 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska sjuksköterskan ge en god vård på lika 

villkor för hela befolkningen och den som har störst behov ska ha rätt till hjälp först. Detta kan 

appliceras i att liksom alla medborgare ska även de med diagnosen PMDS ges en god vård. 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär 

att den särskilt ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården 

och behandlingen, något som kvinnor med PMDS även behöver få uppleva. Vården ska vara 

lättillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, det kan 

liknas vid att patienten ska tas på allvar med sina besvär. Goda kontakter mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonalen ska upprättas och patientens behov av kontinuitet och säkerhet i 

vården ska främjas.  

4.3 Metoddiskussion 

Innan arbetet påbörjades fanns det ingen förförståelse kring PMDS, diagnosen var ett helt nytt 

begrepp för författarna vilket kan ha underlättat processens gång. Detta då det inte fanns några 

förutfattade meningar kring diagnosen. Första kontakten för att nå informanter skedde via en 

blogg vilket det finns både för- och nackdelar med. Fördelen var att kvinnor med PMDS blev 

lätta att nå ut till. Nackdelen var att en blogg kan stängas ned och om studien skulle replikeras 

kan samma blogg vara omöjlig att nå. En av intervjuerna gjordes per telefon när Skype slutade 

fungera, vi såg dock varandra via Skype i några minuter innan vi gick över till telefon. Hur 

detta kan ha påverkat slutresultatet av intervjun har reflekterats över. Resultatet av den 
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intervjun skilde sig åt då svaren som informanten gav var mer ingående. Dock är det oklart om 

det berodde på informanten i fråga eller på situationen. Intervjuerna skilde sig åt i tidslängd 

men det påverkade inte innehållet i svaren på frågorna utan informanterna hade endast olika 

sätt att uttrycka sig och utveckla sina svar. En del behövde helt enkelt mer betänketid än andra. 

Det var två författare som var med vid intervjuerna vilket kan ha resulterat i att informanten 

kände sig mer utlämnad i situationen än nödvändigt. Detta bör tas i beaktande om studien ska 

replikeras.  

 

Giltigheten bedömdes som god då svaren som framkom besvarade syftet med intervjun. 

Fler informanter hade troligtvis gett större variation men tidspressen gjorde att sju informanter 

deltog. I och med att det var djupintervjuer så ökade tillförlitligheten och antal var inte längre 

lika väsentligt. En större giltighet kunde ha skapats genom att en expert inom området hade 

bearbetat materialet igen genom validering och sett över om tolkningen verkat stämma. Dock 

granskades analysarbetets alla steg kritiskt av en medbedömare med mer erfarenhet än 

författarna av kvalitativt analysarbete, detta höjde giltigheten. Då intervjufrågorna ställdes av 

enbart en författare så minskade risken för att intervjuerna skulle utvecklas åt olika håll. 

Tillförlitligheten ökade genom att båda författarna gick igenom allt material tillsammans och 

diskuterade materialet för varje steg (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Detta material är överförbart genom att en noggrann beskrivning av tillvägagångsättet på 

studien har gjorts. I och med att informanterna var kvinnor med diagnosen PMDS så är 

materialet överförbart till andra kvinnor med samma diagnos. Delaktigheten kunde inte ses som 

oberoende då författarna var delaktiga i intervjun och formade intervjufrågor samt ställde 

frågorna allt efter som informanten berättade. Författarna arbetade även nära materialet och 

tolkade det olika (Graneheim & Lundman, 2004). 

4.4 Slutsats 

Vissa informanter beskrev att de hade fått hitta sina egna vägar att gå vad det gällde att leva 

med diagnosen PMDS och att de saknat hjälp från vården för att hantera detta. De hade provat 

olika former av egenvård och läkemedel som ibland hade fungerat och ibland inte. Det verkar 

inte finnas enbart en väg att gå för kvinnor diagnostiserade med PMDS utan hjälpen behöver 

vara individuell. Mer kunskap krävs både inom vården och i samhället då detta är en allvarlig 

diagnos som behöver upptäckas i tid så dessa kvinnor kan få rätt hjälp. Det är även avgörande 

för hanterande av det dagliga livet att kvinnor med diagnosen PMDS får de verktyg de behöver 

för att kunna leva fullvärdigt. 
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 BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

Hur gammal är du? 

Var bor du? Tätort eller glesbygd? 

Vilken är din högsta utbildning? 

I vilken ålder började du märka av symtomen? 

Vilka symtom får du av PMDS? 

Hur länge har du levt med denna diagnos? 

Hur länge gick du med symtom innan du fick diagnos? 

Hur gick det till när du fick diagnosen? 

Misstänkte du att du led av denna diagnos innan du fick den fastställd? 

Hade du hört talas om den innan? 

Inom vilken instans fick du din diagnos? 

Har det varit till hjälp för dig att få diagnosen fastställd? I så fall, på vilket sätt? 

Hur upplever du din hälsa? 

Känner du dig begränsad av din diagnos? Kan du ge ett exempel? En situation? När och hur? 

Har du någon behandling ex. läkemedel? I så fall, vilken? På vilket sätt hjälper den dig? 

Tar bort symtom eller lindrar? 

Har du hittat någon form av egenvård som fungerar för dig? På vilket sätt hjälper det i så fall? 

Har du fått redskap utav sjukvården för att kunna hantera dina symtom? 

Hur upplever du det bemötandet av personalen som du mött inom vården? 

Upplever du att du någon gång blivit misstrodd inom vården? 
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 BILAGA 2: INFORMATIONSBREV 

Premenstruellt dysforiskt syndrom – att uppleva diagnosen 

Vi är två sjuksköterskestudenter som heter Annelie Bodin och Erika Kolbäck och vi ska nu 

skriva examensarbete om PMDS. 

Du tillfrågas härmed om Du vill delta i vår studie där vi kommer att undersöka hur kvinnor 

med diagnosen premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) upplever det bemötandet som de 

fått inom vården samt hur det är att leva med diagnosen. 

Bakgrunden till varför vi valt att skriva om detta ämne är för att PMDS drabbar ungefär 3-5 

procent av alla fertila kvinnor och det är en sjukdom som påverkar det dagliga livet. Varför 

kvinnor drabbas av PMDS är ännu inte känt och lite forskning har än så länge gjorts inom 

området. Därför tycker vi att detta ämne är viktigt att belysa samt få mer kunskap om. Målet 

med studien är därför att öka kunskapen om PMDS hos så väl vårdpersonal som de som redan 

lever med diagnosen. Detta för att förbättra bemötandet inom vården och fånga upp dessa 

kvinnor i ett tidigt skede för att snabbt få hjälp med sina symtom. 

Det vi behöver hjälp med är att du som har diagnosen ställer upp på en intervju där du får svara 

på frågor angående din diagnos och upplevelse av vårdbemötande. Alla intervjuer kommer att 

analyseras och kodas vilket gör att din identitet inte kommer att framgå i studien. Självklart är 

deltagandet frivilligt och du kan dra dig ur när du vill under arbetets gång. När uppsatsen är 

skriven kommer all data kring intervjuerna att förstöras. 

Tack för din hjälp! 

Annelie Bodin och Erika Kolbäck                                                    Handledare 

Sjuksköterskestudenter Termin 6                                                    Cecilia Arving 

07xxxxxxxx eller 07xxxxxxxx                                                  018-xxx xxxx 

 

 

 


