
 
 
 
 
 
 
 

Vill du delta i en kvalitativ intervjustudie om kvinnor med endometrios eller 

endometriosliknande symtom: Upplevelser och konsekvenser av väntan på 

diagnos och behandling?  

 

Endometrios drabbar ungefär 200 miljoner människor världen över och finns bland 

alla grupper i samhället, oavsett etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Sjukdomen 

är inte bara fysiologiskt smärtsam utan kan även påverka den psykiska hälsan och 

välbefinnandet. Många gånger är utredningstiden lång för att ställa diagnosen och 

det kan påverka de utsattas lidande. Den här studien avser att ge mer kunskap kring 

kvinnors upplevelser av väntetiden för att få diagnos och behandling för sina 

endometriosliknande besvär, samt dess konsekvenser.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur väntan på diagnos och behandling samt 

dess konsekvenser upplevs hos kvinnor med endometrios eller endometriosliknande 

symtom.  

 

Studien är ett examensarbete på masternivå och är en del av Masterprogrammet i 

folkhälsovetenskap på Mittuniversitetet i Sundsvall. Studien kommer att genomföras 

med digitala intervjuer under februari 2021. Frågorna kommer att beröra dina 

upplevelser kring väntan på behandling och diagnos för dina endometriosliknande 

besvär, samt dina upplevelser av vilka konsekvenser det medför, både psykiskt och 

fysiskt. Intervjun beräknas ta 40–60 minuter och kommer att spelas in samt skrivas ut 

i text.  

 

Största möjliga sekretess kommer att beaktas. Allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt och avkodat material förvaras säkert i ett inlåst skåp, där obehöriga ej 

kan ta del av det. Det innebär också att vid redovisning av resultat kommer namn att 

avidentifieras. Studien kommer enbart att användas för forskningsändamål. 

Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 

studerande samt utmynna i en examensuppsats. Du kommer ha möjlighet att ta del 

av resultatet innan det färdigställs och redovisas. All insamlade data kommer att 

förstöras efter avslutad studie.  

 

Det är av stor vikt att du är medveten om att denna studie behandlar ett ämne som 

kan anses vara av känslig karaktär. Studien innefattar inte någon form av behandling 

eller stöd kring de känslor som kan komma att uppstå under studiens gång. Du som 

deltar måste vara minst 18 år och ha endometrios eller endometriosliknande 



symtom. Jag uppmuntrar inte till deltagande om du har en psykiatrisk diagnos eller 

upplever psykisk ohälsa till den grad så det anses kunna försämras av ett deltagande.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att 

uppge någon anledning.  

 

Om du har läst ovan och vill delta i studien, så är du varmt välkommen att höra av 

dig till mig via mail eller telefon (se nedan).  

 

Ansvariga för studien är Madeleine Back och handledare Marlene Makenzius. Har du 

frågor kring studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss.  
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