
 

 

 

 

 
 
 
 

Polycystiskt ovarialsyndrom ur ett 
patient- och omvårdnadsperspektiv 

 
 
 

En litteraturstudie 
 
 
 
 

Författare: Nina Håkansdotter & Amanda Lundquist 
 
 

Handledare: Lina Magnusson 

 
 
 

Litteraturstudie / Kandidatuppsats 
 
Januari 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunds universitet  
Medicinska fakulteten 
Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal 
och sexuell hälsa  
Box 157, 221 00 LUND  



 

 

1 

 

Polycystiskt ovarialsyndrom ur ett 
patient- och omvårdnadsperspektiv 
 
 
 
 
 

Författare: Nina Håkansdotter & Amanda Lundquist 
 

Handledare: Lina Magnusson 
 
 

Litteraturstudie / Kandidatuppsats 
 

Januari 2017 
 

Abstrakt 
 

Polycystiskt ovarialsyndrom är en kronisk sjukdom som drabbar kvinnor i fertil ålder. 

Tidigare forskning visar på att det finns för lite kunskap om kvinnors upplevelser 

relaterat till sjukdomen. Syftet med denna litteraturstudie är att granska den 

vetenskapliga litteraturen som undersöker kvinnors erfarenheter av polycystiskt 

ovarialsyndrom och deras upplevelser av omvårdnad. Nio studier inkluderades, sex 

kvalitativa och tre kvantitativa, integrerad analys skapade fyra huvudteman och tolv 

underteman. Huvudteman var; att få diagnosen polycystiskt ovarialsyndrom, att 

hantera symtom relaterade till polycystiskt ovarialsyndrom, affekter i förhållande till 

polycystiskt ovarialsyndrom och omvårdnad vid polycystiskt ovarialsyndrom. Kvinnor 

med polycystiskt ovarialsyndrom upplever att sjukvården har bristande kunskap om 

sjukdomen, vilket i sin tur leder till att kvinnorna får dålig information och utebliven 

symtombehandling. Kvinnorna med polycystiskt ovarialsyndrom har även en ökad 

risk att drabbas av ohälsa. 
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Problembeskrivning 

 

Problemområde 

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är en endokrin avvikelse med en prevalens på 6 % i en 

ospecifik population av kvinnor i fertil ålder världen över (Bozdag, Mumusoglu, Zengin, 

Karabulut, & Yildiz, 2016). Syndromet är den vanligaste endokrina avvikelsen hos fertila 

kvinnor (Bozdag et al., 2016; Holte, 2015). Sjukdomen betecknas som kronisk och går ej att 

bota (Kozica, Gibson-Helm, Teede, & Moran, 2013). Symtom på PCOS kan vara 

menstruationsrubbningar, infertilitet, problematik med ökad behåring (hirsutism) och acne 

(Holte, 2015). Det finns en ökad risk för patienter med PCOS att på lång sikt drabbas av 

exempelvis diabetes, endometriecancer och hjärt – och kärlsjukdomar (Holte, 2015; Shannon 

& Wang, 2012). 

 

Enligt Shannon och Wang (2012) är det vanligt att patienter med PCOS träffar flera olika 

läkare eller barnmorskor innan diagnosen ställs. Detta innebär att diagnostiseringen blir 

fördröjd vilket leder till en försämrad hälsa (Shannon & Wang, 2012). Kvinnor med PCOS 

löper större risk för att utveckla depression, socialfobi och ätstörningar. Det var sju gånger så 

vanligt att kvinnor med PCOS hade gjort självmordsförsök än hos kontrollgruppen i studien 

Mansson et al. (2008). Sjukvården måste ha kunskap om både PCOS och om kvinnornas 

upplevelser. Det är av största vikt att dessa kvinnor fångas upp av sjukvården i ett tidigt skede 

för att förebygga ohälsa. Det är sjuksköterskans uppgift att ge korrekt information och 

förmedla kunskap till patienten (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014a). Tidigare forskning 

visar att kvinnor med PCOS går odiagnostiserade i månader till år eftersom det finns 

okunskap om syndromet hos vårdgivare. På grund av långtidsriskerna är det av största vikt att 

ha kunskap om syndromet för att tidigt påbörja behandling (Shannon & Wang, 2012). Det 

saknas emellertid en sammanställning av tidigare forskning gällande kunskap om kvinnors 

upplevelser i förhållande till att leva med PCOS samt de hur de upplever omvårdnaden kring 

detta.  

 

Bakgrund 

Perspektiv och utgångspunkter 

I den kommande litteraturstudien kommer Katie Erikssons lidande teori att användas som 

utgångspunkt. Enligt Wiklund, Gustin och Lindwall (2012) bygger Katie Erikssons teori på 
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att sjuksköterskans roll är att lindra lidande för patienten. Hennes teori byggs upp av att hitta 

olika vägar för att nå detta mål med omvårdnaden. Omvårdnadsteorin har sina ursprungliga 

rötter i den humanvetenskapliga teorin (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

 

Erikssons grundsyn har ett kristet förhållningssätt. Förhållandet mellan tro, hopp och kärlek är 

i relation till varandra viktigt för att skapa ett gott vårdande enligt Eriksson. Människosynen 

är även en viktig grundsten i teorin. Människan ska ses som en unik och omätbar enhet för 

kroppens själ och ande. Eriksson menar att människan hamnar i en kamp för liv och hälsa när 

hon/han drabbas av en försämrad hälsa eller sjukdom. Människan är fri att själv söka mening i 

det som sker i livet. Hennes syn grundas i att alla människor är mer eller mindre religiösa 

även om en del väljer att dölja den sidan av sig själv (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Svensk sjuksköterskeförening (2014b) menar att människosynen ligger till grund för många 

av våra egna personliga värderingar. På så sätt kan detta ha en påverkan på hur 

omvårdnadsarbetet utförs (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014b). I Hälso -och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 2§ framgår det att målet för sjukvårdens arbete är att 

patienterna ska uppnå en god hälsa och att vård alltid ska ges på lika villkor för alla (HSL, 

SFS 1982:763). Sjuksköterskan ska ha sitt fokus på omvårdnad i samband med patienten men 

hon/han ska även vara närvarande i situationen som en person. Medmänsklighet skall alltid 

finnas hos den som vårdar och det är viktigt att sjuksköterskan befinner sig i situationen rent 

mentalt under vårdtillfället. Hälsa kan betecknas som ett sammanvägt tillstånd av sundhet, 

friskhet och välbefinnande hos människan (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Enligt 

Socialstyrelsen (2016) är hälsa ett tillstånd av psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Det 

är inte enbart en frånvaro av skada eller sjukdom (Socialstyrelsen, 2016). Hälsa kan även 

bestå av ett uthärdat lidande och behöver inte vara frånvaro av sjukdom. Det är möjligt att 

uppleva hälsa trots att personen lider av en kronisk sjukdom. Begreppet vårdlidande inträffar i 

samband med att det finns ett skilje mellan patientens behov, önskemål, nuvarande kunskap 

och sjuksköterskans egen inställning till människor som upplever lidande (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). 

 

Kvinnor med PCOS upplever sämre livskvalitet, minskat självförtroende, minskad socialhälsa 

och sämre kroppsuppfattning. Det är viktigt att fånga upp och behandla kvinnor med PCOS i 

ett tidigt skede för att minska risken för långtidsrisker och förebygga lidande (Kozica et al., 

2013). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2014b) ska omvårdnaden verka för att patienten 

ska bli så självständig och oberoende som möjligt. Patienten ska även vårdas på ett sådant sätt 
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så han/hon har möjlighet att uppleva hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014b). I 

Patientlagen (PL, SFS 2014:821), kap 5 framgår det att vård ska så långt som det är möjligt 

planeras och utföras i samråd med patienten. Även närstående ska ges möjlighet att vara 

delaktiga i patientens vård. Vården ska vara anpassad till den individuella personens behov, 

önskemål och förutsättningar (PL, SFS 2014:821).  

 

Polycystiskt ovarialsyndrom 

Diagnos ställs genom vad som kallas de Rotterdamska kriterierna, där patienten uppvisar 

minst två av de tre kriterierna. Det första kriteriet är en onormalt hög nivå av manligt 

könshormon (hyperandrogenism), det andra är ovarialdysfunktion och det tredje är 

polycystiska ovarier. Det finns ingen vetenskaplig förklaring till varför kvinnor utvecklar 

PCOS men det finns forskning som tyder på en koppling till genetiska, livsstils och 

miljöfaktorer (Naderpoor et al., 2015). Det finns även en koppling till en störning i 

hypotalamus-hypofysen-ovarial-hormonsystemet (Baskind & Balen, 2016). Insulinresistens 

och hyperandrongenism är de två av nyckelfaktorerna i utvecklingen av PCOS och 

symtomutvecklingen. Insulinresistens leder till ökande insulinhalter i serum som i sin tur 

leder till hyperandrogenism eller till en förvärring av redan utvecklade symtom (Naderpoor et 

al., 2015). 

 

Vanliga symtom på PCOS är menstruationsrubbningar, anovulatorisk infertilitet och kutana 

manifestationer så som hirsutism och acne (Holte, 2015). Ungefär 70% av alla kvinnor med 

PCOS lider av hirsutism. Det är ett stort problem som orsakar mycket lidande för patienten 

(Fauser et al., 2012). Andra symtom kan även vara bukfetma och insulinresistens. Obesitas 

eller övervikt förekommer hos minst 50% av alla kvinnor med PCOS. Det är oklart varför 

kvinnorna oftare drabbas av övervikt men det tros ha en koppling till hyperandrongenism 

(Holte, 2015). Långtidsriskerna med obehandlad PCOS är metabolt syndrom, hjärt- & 

kärlsjukdomar samt utveckling av diabetes typ 2 (Shannon & Wang, 2012). 

 

Polycystiskt ovarialsyndrom behandling 

Orsaken till varför man drabbas av PCOS är oklar vilket gör att behandlingen begränsad. 

Patienter med PCOS behöver inte uppleva några symtom av sin sjukdom utan endast uppvisa 

polycystiska ovarier. Eftersom sjukdomen inte kan botas behandlas patienterna för de symtom 

som uppstår av PCOS (Holte, 2015).  
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Menstruationsrubbningar 

Läkemedelsbehandlingen som erbjuds vid menstruationsrubbningar är kombinerade P-piller 

eller gestagen. Detta för att öka östrogennivån samt för att minska halterna av testosteron i 

serum. P-piller hjälper även till att stabilisera blödningsfrekvensen och genom detta minskar 

också risken för endometriecancer (Holte, 2015). Indikationerna för att använda kombinerade 

p-piller eller gestagener överväger kontraindikationerna hos kvinnor med PCOS. 

Användandet av p-piller kan minska risken för att drabbas av diabetes typ 2 relaterat till 

PCOS. I förhållande till hjärt-kärlsjukdomar har användandet av p-piller inte påvisat mindre 

risker för att drabbas av detta (Fauser et al., 2012).  

 

Hirsutism 

Prevalensen för hirsutism hos kvinnor med PCOS är 70-80%. Detta kan jämföras med 

prevalensen för hirsutism hos kvinnor utan PCOS 4-11% är (Spritzer, Barone, & Oliveira, 

2016). För att minska hirsutism används P-piller som behandling (Holte, 2015; Spritzer et al., 

2016). Patienten kan ibland behöva understödjas med hjälp av andra behandlingsformer så 

som laserborttagning, diatermi och rakning. Vid behandling av hirsutism krävs minst sex 

månaders behandling för att kunna utvärdera effekten (Holte, 2015). 

 

Ofrivillig barnlöshet 

Det som erbjuds för att motverka ofrivillig anovulatorisk infertilitet är ovulationsstimulerande 

läkemedel. Om detta inte ger önskat utfall rekomenteras in vitro-fertilisering (IVF) (Holte, 

2015). Under graviditeten löper kvinnor med PCOS större risk för att drabbas av 

graviditetsdiabetes, graviditetshypertension och havandeskapsförgiftning (Fauser et al., 2012). 

 

Övervikt och Obesitas 

Patienter med PCOS har som nämnt ovan en överviktsproblematik och eftersom detta i sin tur 

leder till direkta försämringar beträffande symtom och de rådande långtidriskerna, är 

viktminskning att rekommendera och ges ofta som förstahands råd (Holte, 2015). 

Insulinresistens finns att påvisa hos ca 50 % av patienterna med PCOS och detta antal ökar 

om patienterna lider av obesitas eller övervikt (Shannon & Wang, 2012). 

Läkemedelsbehandling som erbjuds till patienter med PCOS och insulinresistens är läkemedel 

som ökar insulinkänsligheten och har som syfte att leda till viktnedgång. Naderpoor et al. 

(2015) kommer fram till att dessa läkemedel i kombination med livsstilsråd når bäst resultat 

av viktnedgång hos patienter efter 6 månader, medan enbart livsstilsråd eller läkemedel når 
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ungefär samma nivå av viktnedgång men får sämre resultat än kombination (Naderpoor et al., 

2015). 

 

Egenvård  

Kelley (2003) skriver om egenvårdsråd till kvinnor med PCOS där kosthållning och motion är 

ett stort fokusområde.  Patienter rekommenderas ha en lågkalori-diet tillsammans med att 

motionera 30 min om dagen minst 5 dagar i veckan. Även att erbjuda patienter att ta 

blodprover för att kontrollera blodfetter samt att ta regelbundna kontroller av sitt blodtryck är 

att rekommendera. Kelley (2003) menar också att det är viktigt att berätta för patienten om 

långtidsriskerna med PCOS så att patienten kan bli så välinformerad som möjligt (Kelley, 

2003). Kozica et al. (2013) skriver att eftersom PCOS är en kronisk sjukdom som har många 

långtidsrisker, krävs uppföljande behandling och att patienten följer de råd som ges. Det krävs 

även att patienten gör relevanta förändringar till sin livssituation för att uppnå en bra hälsa 

och undvika riskerna (Kozica et al., 2013). 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att granska och belysa den vetenskapliga litteraturen som 

undersöker kvinnors erfarenheter av polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) och deras 

upplevelser av omvårdnad. 

 

Metod 

Studiens design bygger på en allmän litteraturstudiedesign. Då studies syfte är att granska och 

belysa den vetenskapliga litteraturen kring kvinnors erfarenheter av PCOS och deras 

upplevelse av omvårdnad, svarar en litteraturstudie bra på syftet.  Enligt Kristensson (2014) är 

en litteraturstudie en studie som analyserar vetenskapliga artiklar och presenterar dessa i en 

skriftlig rapport. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i litteraturstudien. 

Kvalitativ forskningsansats grundas på att beskriva enskilda fenomen och upplevelser. 

Kvantitativa metoder däremot bygger på statistiska mätningar och olika typer av matematiska 

uträkningar exempelvis enkätstudier. Artiklarnas resultatdel sammanställdes enligt integrerad 

analys (Kristensson, 2014). 
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Urval av databaser 

Sökningen efter litteratur gjordes via databaserna PubMed och CINAHL. Följande sökord 

användes både enskilt och i olika kombinationer: PCOS, polycystic ovary syndrome, 

polycystic ovarial syndrome, patient’s experiences och nursing både i fritextsökning och som 

MeSH-term i databasen PubMed (Bilaga 1, tabell 1) samt som fritext i databasen CINAHL 

(Bilaga 1, tabell 2). De booelska operatorerna som användes var AND eller OR mellan 

sökorden. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades i litteraturstudien. 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien är artiklar som berör ämnena PCOS (polycystiskt 

ovarial syndrom), patienters erfarenheter, patienters upplevelser av omvårdnad och 

omvårdnad. Deltagarna i studierna kom enbart från I-länder. Låginkomstländer exkluderades 

på grund av bristfälligt antal artiklar gällande kvinnor med PCOS i U-länder. 

Exklusionskriterierna var artiklar som är äldre än 10år, litteratur som skriven på andra språk 

än svenska eller engelska och mäns eller närståendes erfarenheter eller upplevelser av PCOS. 

 

Genomförande av datainsamling 

Inledningsvis granskades artiklarnas titel, utifrån dessa gjordes ett urval av vilka abstract som 

var relevanta för genomläsning. Artiklarna som valts ut grundade på titel gav en grund för 

abstract genomläsningen. Detta för att utesluta de artiklar vars syfte inte stämde överens med 

litteraturstudiens problemområde. Dubbletter av artiklar som förekom i flera databassökningar 

redovisas i sökschemat (Bilaga 1, tabell 1 och 2) enbart under träffar och sållades sedan bort i 

urvalsprocessen. Under kategorin lästa abstract redovisas dubbletter enbart från den första 

databassökningen där artikeln förekommer. När gallringen var gjord beroende av abstracten 

skedde en genomläsning av artiklarna i fulltext. Fortsättningsvis har en kritisk granskning 

gjorts för att bedöma artiklarnas kvalitet (Kristensson, 2014).  

 

Granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts för att bedöma de olika 

artiklarnas kvalitet (Willman, Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016). Urvalet av artiklarna 

har gjorts utifrån de frågor som har besvarats i granskningsmallarna. Frågorna som ställdes i 

granskningsmallarna var ja eller nej frågor. Utifrån detta kunde artiklarnas kvalitet bedömas 

som hög, medel eller låg. Artiklar med hög kvalitet bedömdes ha över 80% ja på frågorna från 

granskningsmallen. Procentsatsen mellan 60-80% bedömdes som medelkvalitet och artiklar 

med under 60% bedömdes ha låg kvalitet, dessa artiklar har på grund av kvalitetsskäl 

exkluderats i urvalsprocessen. Detta för att på ett korrekt sätt kunna särskilja artiklar med god 

kvalitet som svarar på litteraturstudiens syfte (Kristensson, 2014). De artiklar som vid den 
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kritiska granskningen har en procentsats på mer än 60% ja på frågorna har inkluderats i 

studien.  

 

Urvalet resulterade i nio stycken artiklar varav tre stycken var med kvantitativ ansats och sex 

stycken med kvalitativ ansats. Artiklarna som presenteras i studiens resultatdel hade sitt 

ursprung i fyra olika länder; USA, Australien, England och Tyskland. Fyra artiklar 

exkluderades vid granskningstillfället då de inte uppfyllde kvalitetskraven. Orsaken till 

exkluderingen var i tre av fallen avsaknad av metodavsnitt. I ett av fallen grundades 

exkluderingen på avsaknad av redovisade etiska avvägningar samt att den inte hade något 

redovisat metodavsnitt. Samtliga artiklar finns dokumenterade i artikelmatrisen (Bilaga 2).  

 

Genomförande av databearbetning 

Analysmetoden som användes var integrerad analys. Integrerad analys är arbetsmetod för att 

sammanställa resultatet i en litteraturstudie. Metoden används för att få en bättre överskådlig 

bild över hur olika litteraturstudiers resultatdel kan ställas i relation till varandra för att sedan 

kunna presentera deras resultat (Kristensson, 2014).  

 

Inledningsvis i steg ett har det skett en genomläsning av samtliga artiklar som ska inkluderas i 

litteraturstudien. Syftet med genomläsningen var att se skillnader och likheter mellan de 

enskilda artiklarnas resultatdel (Kristensson, 2014). I steg två identifierades kategorierna som 

sammanfattar liknelserna i de nio aktuella artiklarnas resultat. Analysen avslutades med steg 

tre där teman och subteman i de olika artiklarna diskuterades och identifierades författarna 

emellan. Efter identifieringen sammanställdes resultatdelens fakta under de identifierade 

teman (Kristensson, 2014). Teman och subteman skapades under analysens process.  

 

Etisk avvägning 

All forskning som involverar människor som studieobjekt ska kritiskt granskas enligt de 

rådande etiska kriterierna. Detta för att säkerställa att personernas hälsa, välbefinnande och 

rättigheter under deltagandet i studien. Målet med medicinsk forsning är att skapa ökad 

kunskap kring ett specifikt område. Detta ska dock aldrig prioriteras över de enskilda 

studiedeltagarnas hälsa. Medicinsk forsning ska utföras på ett sådant sätt att eventuell 

miljöpåverkan minimeras. Korrekt kompensation och behandling skall finnas tillgänglig för 

deltagare som eventuellt kan ådra sig skada genom deltagandet i studien. Alla deltagare ska 

ha avgett informerat samtycke för att studien ska genomföras (Codex, 2016).  
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Ett av inklusionskriterierna för att artikeln skulle antas i resultatdelen av litteraturstudien var 

att den hade ett informerat medgivande (World Medical Association, 2013). Deltagaren skulle 

även ha fått en korrekt och tydlig information om vad studien ska innefattar (Codex, 2016). 

Deltagarna i artikeln skall ha givit ett informerat samtycke och deras åsikter ska ha 

respekterats. De skulle haft rätt att avvika under studiens gång utan eventuella påföljder 

(World Medical Association, 2013).  

 

Helsingforsdeklarationen antogs för att skapa riktlinjer för medicinsk forskning som 

inkluderar människor. Enligt World Medical Association (2013) måste forskning som ska 

inkludera människor godkännas av en etisk kommitté innan studien inleds. Kommittén skall 

vara transparent och får inte påverkas av forskarnas egna åsikter eller behov, eventuella 

sponsorer till forskningsprojektet. Lagar och författningar som styr det land studien skall 

utföras i måste tas i beaktande samt ska internationella standarders och riktlinjer följas (World 

Medical Association, 2013). Målet var att inkludera studier som är granskade av en etisk 

kommittee eller liknande. En artikel som togs med i resultatet saknade information om etiska 

avvägningar. Denna artikel inkluderades på grund av att den svarade mycket bra på studiens 

syfte eftersom att datainsamlingen gav ett begränsat antal artiklar som svarade på studien 

syfte. Litteraturstudien mål har varit att uppehålla de etiska riktlinjer som tagits upp, samt att 

författarna inte ska ha några egna förutfattade meningar i arbetet med studien. 

 

Resultat 

I dataanalysen framkom fyra teman relaterade till hur patienter upplever PCOS och 

omvårdnad kring PCOS. Under analysen framkom fyra teman och tre subteman under varje 

tema, se fig. 1. 
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Figur 1: Teman och underteman – PCOS 
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Tiden före och under diagnostiseringstillfället 

Gibson-Helm, Lucas, Bolye och Teede (2014) genomförde en enkätstudie hos 210 kvinnor 

gällande information om PCOS. Där framkom att tiden innan diagnossättning varierade, 

majoriteten (54%) fick diagnosen inom sex månader medan femtio stycken av deltagarna 

uppgav att de fick vänta mer än två år. Vidare beskriver även Snyder (2006) att det tog olika 

lång tid att få en diagnos beroende av vilken gynekolog deltagarna träffade. De allra flesta i 

studien Gibson-Helm at al. (2014) (91%) fick sin diagnos vid ett besök hos en läkare, medan 

resterande (9%) fick sin diagnos via telefon eller på annat vis. Ungefär hälften (49%) uppgav 

att de var nöjda med sättet de hade fått sin diagnos på. Antalet vårdgivare som deltagarna i 

Gibson-Helm et al. (2014) träffade varierade. Enligt Gibson-Helm et al. (2014) uppgav 61% 

av deltagarna att de träffade mellan en till två vårdgivare innan de fick sin diagnos. Vidare 

angav 30% av deltagarna att de träffade mellan tre och fyra vårdgivare innan de fick en 

diagnos.  

 

Snyder (2006) intervjuade tolv kvinnor med PCOS och Crete & Adamshick (2011) grundade 

sin efterforskning på intervjuer med tio stycken kvinnor diagnostiserade med PCOS. Enligt 
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Snyder (2006) började deltagarnas diagnossättningsprocess med att deltagarna upplevde att 

någonting var fel och därav söktes svar. Vidare beskrivs processen att få en diagnos som en 

väldigt frustrerande (Crete & Adamshick, 2011; Snyder, 2006). Upplevelsen av emotionell 

sårbarhet var stor i skedet innan diagnossättningen (Crete & Adamshick, 2011).  

 

Information gällande diagnosen 

Majoriteten av kvinnorna (60%) i Gibson-Helm et al. (2014) uppgav att de inte blev delgivna 

information vid diagnostiseringen och heller inte hänvisade till vart de själva kunde söka 

information. Av deltagarna som däremot uppgav att de fick information vid diagnostiseringen 

ansåg hälften att informationen var otillräcklig (Gibson-Helm et al., 2014). I studien 

Tomlinson, Letherby, Pinkney, Millward och Stenhouse (2013) deltog arton kvinnor 

diagnostiserade med PCOS. Professionell personal upplevdes ha mycket begränsad kunskap 

om symtomen men var däremot välinformerade gällande långtidsrisker med PCOS. Till följd 

av detta fick patienterna dålig information eller motstridig information. Enligt Snyder (2006) 

kunde informationssökning leda till en självdiagnostik i brist på professionell diagnostik. I 

Crete & Adamshick (2011) uppgav deltagarna att vid diagnossättningen blev beskedet en 

sådan chock att personerna hade svårt att ta till sig informationen. Vidare beskrev deltagarna 

att det tog tid att vänja sig vid tanken med att ha fått diagnosen PCOS och därav var de inte 

mottagliga för information förrän lång tid efter diagnostiseringstillfället (Crete & Adamshick, 

2011). 

 

Jones, Hall, Lashen, Balen och Ledger (2011) utförde semistrukturerade intervjuer med 

femton kvinnor diagnostiserade med PCOS. Patienterna löste själva problemet med dålig 

information genom att söka information via internet(Jones et al., 2011; Tomlinson et al., 

2013). Informationen som tillhandahölls vid dessa sökningar hade en mycket spridd kvalitet 

(Tomlinson et al., 2013). Weiss och Bulmer (2011) beskrev 12 unga kvinnors psykosociala 

upplevelser av PCOS. Deltagarna i Weiss och Bulmer (2011) beskriver sin sökstrategi som 

bred i början för att sedan smalnas ner till det specifika område de var intresserade av, till 

exempel specifika symtom, behandlingsalternativ eller långtidsrisker. Resultatet av sökningen 

upplevdes som positiv om informationen berörde det specifika ämnet personen var intresserad 

av. För att informationen skulle kunna appliceras i verkligenheten behövde den vara 

resonabel, användbar och gagna personen (Weiss & Bulmer, 2011). Enligt Snyder (2006) 

kunde informationssökning leda till en självdiagnostik i brist på professionell diagnostik. 
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Känslor vid diagnostisering 

Deltagarna i Jones et al. (2011) upplevde olika typer av känslor vid diagnossättningen 

exempelvis; chock, oro och/eller misstro. Den huvudsakliga anledningen till dessa känslor var 

en osäkerhet kring sjukdomens innebörd. Ytterligare känslor som kunde uppstå var 

upprördhet, panik och/eller tomhet (Jones et al., 2011). Crete och Adamshick (2011) 

beskriven en upplevelse av förvirring i diagnostikprocessen eftersom deltagarna i studien var 

tvungna att gå till olika läkare och ta flera olika tester, det förekom även en avsaknad av 

återkoppling med testresultat. En professionell diagnostisering kunde emellertid leda till en 

känsla av lättnad (Jones et al., 2011). Detta gav deltagarna möjlighet till rätt behandling och 

stöd, däremot ansåg Snyder (2006) att kvinnor med sen diagnostik kände sig åsidosatta 

eftersom att deras behandling och symtomhantering hade blivit eftersatt (Jones et al., 2011; 

Snyder, 2006). Endast en deltagare berättade om en positiv vårderfarenhet då hon upplevde 

att hon blev välinformerad och inkluderad vid diagnostiseringstillfället (Weiss & Bulmer, 

2011). 

 

Att hantera och leva med symtom relaterade till polycystiskt ovarialsyndrom 

 

Dermatologiska förändringar 

I Jones et al. (2011) upplevde fyra av femton kvinnor att de led av acne. Tre stycken av dessa 

uppgav att de hade fått hjälp med behandling och att symtomen hade minskat med åldern. En 

av personerna upplevde att symtomet påverkade hennes sociala mående och hennes funktion i 

sociala sammanhang negativt (Jones et al., 2011). 

 

Kraftig hårväxt är ett stort problem för unga kvinnor med PCOS.  De upplever symtomet som 

frustrerande, pinsamt och irriterande (Jones et al., 2011; Weiss & Bulmer, 2011). Till följd att 

detta upplevde en person i Weiss & Bulmer (2011) ett tvång att alltid ha med sig en rakhyvel. 

Snyder (2006) beskriver att ökad behåring på bröstet och i ansiktet upplevdes av deltagarna 

som okvinnligt. Symtomåtgärderna som deltagarna själva använde var rakning, vaxning, 

plockning, användande av hårborttagningsmedel, blekning och användning av kläder som 

täckte deras hårväxt (Jones et al., 2011; Snyder, 2006). 

 

Obesitas/fetma 

De allra flesta kvinnorna med PCOS i Weiss och Bulmer (2011) beskriver att de inte har gjort 

några större livsstilsändringar. Men de har sedan diagnostiseringen börjat tänka mer på vad de 
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äter samt fundera på sin fysiska aktivitet. Deltagarna i Weiss & Bulmer (2011) som sedan 

tidigare led av övervikt upplevde skuldkänslor i samband med matintag. Enligt Jones et al. 

(2011) är viktproblematik faktorn som hade mest negativ effekt på livskvaliteten. Framförallt 

gällande känslomässig- och social livskvalitet. Kvinnorna beskriver känslor som upprördhet, 

oro, depression, att känna sig mindre kvinnlig och en känsla av att vara oattraktiv (Jones et al., 

2011). Enligt Crete och Adamshick (2011) känner sig kvinnorna åsidosatta av sjukvården 

beroende av sin övervikt. De upplever att sjukvården inte har gett dem hjälp och stöd med 

viktnedgång (Crete & Adamshick, 2011). Vid diagnossättning gav det en viss lättnad eftersom 

kvinnorna då kände sig oskyldiga till att ha skapat sin övervikt (Snyder, 2006).  

 

 

 

Oro vid Infertilitetsproblematik 

De unga kvinnornas oro byggde på risken att inte kunna få barn i framtiden (Jones et al., 

2011; Weiss & Bulmer, 2011). En deltagare i Weiss och Bulmer (2011) beskrev oro inför att 

hon skulle få samma problem som sin mamma med svårigheter att bli gravid samt att få 

många missfall. Hon funderade istället kring att eventuellt som vuxen adoptera för att undvika 

infertilitetsproblematiken. Ytterligare en kvinna i Weiss och Bulmer (2011) utryckte oro inför 

framtida äktenskap. Oron byggde på en rädsla att ingen framtida man skulle vara intresserad 

av henne på grund av hennes risk för infertilitetsproblem (Weiss & Bulmer, 2011). Enligt 

Jones et al. (2011) beskriver deltagarna ingen önskan om att bli gravida i nuläget men 

uttrycker en ökad benägenhet att planera i god tid för en graviditet i framtiden. Kvinnorna är 

förberedda på att det kan ta lång tid att bli gravida och har detta med i sina beräkningar. 

Sjukvårdskontakt och behandling gav kvinnorna med PCOS ett lugnade besked angående 

fertilitet (Jones et al., 2011).  

Jones et al. (2011) beskrev att menstruationsrubbningar så som oregelbunden eller utebliven 

mens orsakade ångest hos deltagarna. Detta berodde på att kvinnorna påmindes om risken för 

fertilitetsproblematik. Menstruationsrubbningarna skapade depression, besvikelse, pinsamhet, 

känsla av att vara annorlunda, upprördhet och frustration (Jones et al., 2011). Oregelbunden 

eller frånvaro av menstruation skapade en osäkerhet inför eventuell graviditet hos unga 

kvinnor. Risken att bli gravid utan att märka det på grund av den oregelbundna menscykeln 

skapade oro. Kvinnorna upplevde även att de inte hade någon överblick över när de skulle ha 

sin menstruation vilket gjorde att de kände sig oförberedda när den väl kom. Detta ledde till 
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en känsla av obehag inför när menstruationen skulle uppkomma och faktorn att den ofta 

kunde komma som en överraskning (Jones et al., 2011). 

 

Psykisk hälsa i förhållande till polycystiskt ovarialsyndrom 

 

Prevalens för depression 

Cipkala-Gaffin, Talbott, Song Bromberger och Wilson (2012) undersöker prevalensen och 

riskfaktorer för depression hos kvinnor med PCOS. I studien deltog 161 kvinnor med PCOS 

och 161 kvinnor utan diagnosen PCOS. Interventionsgruppen i Cipkala-Gaffin et al. (2012) 

hade större frekvens av depressiva symtom än kontrollgruppen. I studien Benson et al. (2010) 

svarade 448 kvinnor med PCOS på internetbaserade enkätstudier gällande coping, 

livskvalitet, ångest och depression. Det har även framkommit i Benson et al. (2010) att 

kvinnor med PCOS har högre förekomst av intensifierade depressiva symtom. Prevalensen för 

milda depressiva symtom var i Cipkala-Gaffin et al. (2012) 24 % för interventionsgruppen 

och 15% för kontrollgruppen. Depression kan relateras till olika typer av känslor så som ilska 

och oro. Personer i studien Cipkala-Gaffin et al. (2012) med PCOS upplevde sämre 

livskvalitet än kontrollgruppen. Högt BMI och låg utbildningsnivå kunde relateras till 

depressiva symtom. Oddsen för att bli deprimerad ökade med 6% för varje enhetsökning på 

BMI skalan. Däremot minskade risken för depression med 20 % för varje år deltagarna hade 

en vidareutbildning på högskola/universitetsnivå. Förekomsten av depression var större hos 

kvinnor som medicinerade med hormonpreparat (Cipkala-Gaffin et al., 2012).  

 

I Benson et al. (2010) framkommer det att kvinnor som använder sig av passiv coping i större 

utsträckning led av ökad ångest och depression. Kvinnor med PCOS upplever en sämre 

psykologisk livskvalitet än kvinnor utan PCOS emellertid finns det ingen signifikant skillnad 

gällande fysisk livskvalitet (Benson et al., 2010). Benson et al. (2010) definierar passiv 

coping som strategier för att minska obehagliga känslor som exempelvis självömkande och 

grubblande. Det kan även relateras till eller jämföras med känslomässig coping. Vid passiv 

coping är det även vanligt att känna upprördhet över sin situation och/eller dra sig undan från 

sociala samband.  

 

Återfå kontroll 

För att återfå kontroll över sitt dagliga liv behöver kvinnorna använda sig av olika 

psykologiska strategier. Varje kvinna måste på individnivå lära sig att hantera sin sjukdom. 
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Det är olika från person till person hur man väljer att ta kontroll över sin situation (Snyder, 

2006). Bilden av att återfå kontroll är beroende av hur sjukdomsprocessen har sett ut. Detta 

påverkas av symtombild, den generella behandlingen och kunskap. Första steget i processen 

att återfå kontroll var att själv försöka behandla sjukdomen. Om denna strategi inte var 

framgångsrik gick kvinnorna vidare med att försöka hitta information. Den viktigaste 

strategin var att återfå kontroll över symtomen. Kontroll var ett subjektivt ord för deltagarna i 

Crete & Adamshick (2011). En deltagare behövde ha total överblick med specifikt fokus på 

långtidsrisker för att uppnå känslan av kontroll. En annan deltagare beskrev att hennes 

förmåga att återfå kontroll grundades på både information från vårdgivaren och information 

hon själv hade hittat på internet, medan en tredje deltagare fortfarande var i processen att 

förstå och få kontroll över sina symtom och sin behandling. Sammanfattningsvis, för att återfå 

kontroll behövs en bra behandlingsplan som fokuserar på den underliggande diagnosen. Det 

viktigaste för att återfå kontroll är att få rätt behandling för PCOS (Crete & Adamshick, 

2011).  

 

Förvillad identitet 

Kvinnor med PCOS identifierar sig själva som annorlunda i förhållande till kvinnor utan 

PCOS på grund av symtom som övervikt, hirsutism, kraftiga hormonsvängningar och 

menstruationsrubbningar (Snyder, 2006; Weiss & Bulmer, 2011). Enligt Jones et al. (2011) 

kände sig kvinnor med PCOS oattraktiva i förhållandet till deras sexuella identitet. De 

upplevde även en förändrad självbild i relation till hur de identifierade sig själva som kvinnor. 

Ordet testosteron var känslomässigt laddat för en deltagare då hon upplevde att hennes höga 

testosteronhalter skulle förvandla henne till en man. Hon upplevde även att symtomen, 

hirustism och hög libido vara kopplad till det manliga könet (Jones et al., 2011). 

 

Weiss & Bulmer (2011) beskriver att unga kvinnor upplevde en förhöjd 

kroppsbildsmedvetenhet och PCOS symtombild kunde då upplevas som traumatisk, exempel 

på kroppsligaförändringar var att utveckla skäggväxt och snabbt öka i vikt. En av deltagarna i 

Snyder (2006) uttryckte att känna sig utanför skapade en känsla av isolering. Hon upplevde 

sig vara själv med sina symtom och upplevelser. En del av deltagarna uppgav att 

utanförskapets källa kom från att man inte kände gemenskap eller likheter med kvinnor utan 

PCOS (Snyder, 2006). Jones et al. (2011) beskriver en deltagare som upplevde sin PCOS 

identitet som något positiv, hon hade något som andra kvinnor utan PCOS inte hade (Jones et 

al., 2011). 
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Omvårdnad och stöd vid polycystiskt ovarialsymdrom 

Bemötande i vården 

Vården vid PCOS beskrevs som ofullständig, det fanns ett kunskapsglapp hos vårdgivarna 

vilket ledde till en förlängd tid för diagnossättning (Crete & Adamshick, 2011; Snyder, 2006; 

Tomlinson et al., 2013). Vården beskrevs även vara specificerad till infertilitetsproblem, 

övriga problem och symtom kopplade till PCOS ignorerades (Weiss & Bulmer, 2011). Jones 

et al. (2011) tar upp att bemötandet från vården skiljde sig mycket från person till person. En 

del av deltagarna beskrev att de blev bemötta på ett annorlunda sätt på grund av sin övervikt. 

De upplevde sig bli placerade i ett specifikt fack för överviktiga kvinnor med PCOS. Detta 

ledde till känslor av upprördhet och ensamhet (Jones et al., 2011). Unga kvinnor i Weiss & 

Bulmer (2011); Crete och Adamshick (2011) beskriver att gynekologen de träffade ignorerade 

deras tidiga tecken på PCOS. De fick en känsla av att deras problematik och symtom skulle 

ignoreras eftersom de ännu var mycket unga. Vårdgivarna rekommenderade kvinnorna att 

återkomma vid tilltagande symtom (Crete & Adamshick, 2011; Weiss & Bulmer, 2011). 

 

Positiva erfarenheter av stödgrupper 

I studien Percy, Gibbs, Potter och Boardman (2009) intervjuades tretton kvinnor som alla 

deltog i en stödgrupp för PCOS. Stödgrupper kan hjälpa personer med att återfå en känsla av 

styrka. Kvinnorna i stödgruppen kunde ta råd ifrån varandra men även förstå att de inte är 

själva med sina symtom (Percy et al., 2009). Stödgruppen kunde också vara en källa för 

information både för nydiagnostiserade patienter och personer som hade gått i behandling 

under en längre tid. Vid internetsökningar fick PCOS diagnostiserade personer kontakt med 

stödgrupper eller kunde läsa om erfarenheter baserade på andra personers upplevelser (Percy 

et al., 2009; Weiss & Bulmer, 2011). Ytterligare en informationskälla vid stödgruppstillfällen 

var att ta in föreläsare av olika expertis så som endokrinolog eller gynekolog. Klinisk 

erfarenhet var en bra källa till validerad information som blev lättillgänglig genom 

stödgruppen (Percy et al., 2009). För att kunna få bekräftat att den kunskap personerna själva 

hade förvärvat var valid är det av största vikt att det finns möjlighet att ställa frågor till 

professionell personal så som endokrinolog eller gynekolog (Crete & Adamshick, 2011; Percy 

et al., 2009). Sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan erbjuda hjälp att förbättra 

egenvården och livskvalitén genom psykosocialt stöd och utbildning till kvinnor med PCOS 

(Benson et al., 2010; Snyder, 2006). Crete & Adamshick (2011) menar att sjuksköterskor har 
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en uppgift att se helhetsbilden av patienten och därigenom erbjuda en vårdplan som ser till 

alla aspekter hos kvinnor med PCOS. 

 

Närståendestöd 

Kvinnorna beskriver att prata om PCOS lättade deras oro och funderingar. Att dela med sig av 

sina erfarenheter gav en lättnad. Majoriteten av deltagarna i Weiss & Bulmer (2011) beskriver 

den viktigaste källan till att få stöd och hjälp var från närstående. Föräldrarna var en källa för 

både stöttning och motivering till att söka vård för sina symtom (Weiss & Bulmer, 2011). I 

likhet med detta beskriver även Jones et al. (2011) att dela med sig av sin sjukdom kan ge 

styrka åt kvinnorna med PCOS. De kände sig stärkta av att prata med närstående om sin 

sjukdom (Jones et al., 2011). 

 

Diskussion 

 

Diskussion av vald metod 

Föreliggande litteraturstudie belyser ett forskningsområde där kunskapen om kvinnors 

upplevelser av PCOS och omvårdnad är bristfällig. Den metodologiska ansatsen är en icke-

systematisk översikt, där fokus har legat på att göra den så långt som det är möjligt utifrån en 

systematisk struktur. Grundpelarna till en systematisk struktur är söka artiklar, granska dem 

och sedan sammanställa samtliga relevanta artiklar (Kristensson, 2014). Då det inte fanns 

möjlighet att granska och sammanställa all litteratur på området under tiden då 

litteraturstudien genomfördes, kunde inte en systematisk litteraturstudie genomföras. Enligt 

Bilaga 1, tabell 1 och 2 framkommer det att få artiklar i sökningen preciserade 

litteraturstudiens syfte. Samtliga artiklar som rörde studies syfte inkluderades i 

kvalitetsgranskningen. Ett fåtal av dessa gallrades bort på grund av låg vetenskaplig kvalitet. 

Författarna menar att den aktuella studien täcker in en stor del av befintlig forskning som 

finns gällande kvinnors upplevelser av PCOS och omvårdad i relation till detta. En icke-

systematisk undersökning ska utifrån Kristensson (2014) betraktas som en sekundärkälla. 

Litteraturstudiens mål var att så långt det är möjligt utgå ifrån ett evidensbaserat 

förhållningssätt och då sträva efter att ha bästa möjliga kunskapsunderlag. Innehållet i den 

metodologiska ansatsen är grundad i en tydlig och preciserad undersökningsproblematik 

(Kristensson, 2014).  
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Enligt Kristensson (2014) har en kvantitativ metod som mål att objektivt beskriva likheter, 

skillnader, förekomster, samband och orsaker till fenomen. Mätningar genomförs genom 

enkäter, observationer, strukturerade intervjuer eller tester. Kvantitativ ansats beskriver 

uppfattningar och upplevelser kring ett specificerat fenomen. Skillnaden i förhållande till den 

kvantitativa forskningen är den kvalitativa inte är generaliserande på samma sätt. Syftet med 

en kvalitativ studie är att undersöka förekomsten av en specifik frågeställning för att sedan 

jämföra detta med exempelvis en studiegrupp. Effekter av den specifika frågeställningen kan 

sedan identifieras (Kristensson, 2014). Den aktuella litteraturstudien har inkluderat både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar baserat på att få en så bred bild som möjligt av kvinnors 

upplevelser av PCOS. De kvantitativa studier som har inkluderats i litteraturstudiens 

resultatdel har varit av enkät och/eller frågeformulärstyp. Valet att ta med studier av både 

kvalitativ och kvantitativ ansats underbyggdes av att båda typerna av ansatser var lämpliga för 

att svara på syftet, kvinnors erfarenheter av PCOS och upplevelser av omvårdnad.  

 

En litteraturstudie ska enligt Kristensson (2014) ha en tydlig presentation av inklusions - och 

exklusionskriterier samt en redovisning av vilka strategier som har använts för att få fram de 

relevanta artiklarna som inkluderades i studien. Ett av litteraturstudiens inklusionskriterier var 

att deltagarna i studierna skulle komma från I-länder. Detta val gjordes utifrån att väldigt lite 

forsning hittades beträffande kvinnors upplevelser av PCOS i U-länder. Författarna anser att 

de sökorden som har använts är relevanta och utgår från studiens syfte. 

 

Artiklar från databaserna PubMed och CINAHL inkluderades i litteraturstudiens resultatdel. 

CINAHL är den största omvårdnadsdatabasen i världen där omvårdnadsvetenskapliga artiklar 

ingår. PubMed är en internationell medicinsk och omvårdnadsvetenskaplig databas. 

Artiklarna som valts ut till resultatet granskades med hjälp av Willman et al. (2016) 

granskningsmallar. En bedömning gjordes utifrån de kvalitativa artiklarnas trovärdighet och 

de kvantitativa artiklarnas validitet. Författarna till litteraturstudien gjorde ett 

ställningstagande till att artiklar med under 60% ja på frågorna i granskningsmallarna 

exkluderades, de bedömdes ha låg kvalitet. Artiklar relaterade till litteraturstudiens syfte var 

begränsade i antal var av även artiklar med medelkvalitet, det vill säga mellan 60-80% ja på 

frågorna, inkluderades. Vid databassökningar i ovannämnda databaser inkluderades efter 

granskning nio stycken artiklar i litteraturstudiens resultatdel. Artiklarna kom från USA, 

Australien, England och Tyskland. Ett spann av olika länder relaterat till artiklarnas härkomst 

kan enligt författarna ge en mer tydlig bild av kvinnors upplevelser av PCOS i I-länder även 
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om vården kan skilja sig i olika länder. Författarna anser att studien kan generaliseras till 

liknande kontexter, fertila kvinnor i I-länder. För att kunna generalisera litteraturstudiens 

innehåll till kvinnors upplevelser av omvårdnad i U-länder behövs mer forskning på området 

som täcker in denna målgrupp. 

Diskussion av framtaget resultat 

 

Kvinnor med PCOS upplever sig få dålig information om sjukdomen. De upplever även att 

vårdgivare har dålig kunskap om diagnoskriterier, behandling, stöd och symtomhantering. 

Detta framkommer tydligt i föreliggande litteraturstudie och överensstämmer väl med tidigare 

studier som visar att kvinnor kan få vänta upp till flera år på diagnos på grund av att 

vårdgivare inte har kunskap om sjukdomen. Vid misstanke om symtom kopplade till PCOS 

som exempelvis hirsutism, menstruationsrubbningar eller infertilitet ska dessa kvinnor blir 

screenade för PCOS (Shannon & Wang, 2012). Enligt Tomlinson et al.(2013) upplever 

kvinnor med PCOS att de har dålig kunskap och får bristfällig information både innan och 

efter diagnostisering. Författarna anser att vården bör ta ett större ansvar gällande information 

till dessa kvinnor. I form av informationsmaterial och kvalitetsgranskad information.  

 

Utebliven information från vårdgivare leder till att kvinnor med PCOS vänder sig till andra 

informationskällor. Dessa källor kan innefatta internetsökningar eller stödgrupper där den 

populäraste källa var att leta information via internet. Faran med att låta patienter själva söka 

information på internet är källornas mycket spridda kvalitet (Jones et al., 2011; Tomlinson et 

al., 2013; Weiss & Bulmer, 2011). Författarna till denna studie sammankopplar denna spridda 

kvalitet med upplevelser som att höga testosteronhalter kan förvandla dig från kvinna till man. 

Medvetenheten och kunskapssökandet i dagens samhälle leder till att flera patienter i en 

ovannämnd studie själv ställer diagnos innan de har får en läkarbedömning (Snyder, 2006).  

 

Terbeck och Chesterman (2012) beskriver att människor söker efter erfarenheter gällande 

medicinska diagnoser via onlineforum. Deras frågor besvaras sedan av liknande medlemmar i 

forumet. En stor majoritet (87,6%) av svaren på dessa forum uppmanar personerna att söka en 

annan läkare eller att inte lita på medicinsk expertis vid missnöje med den aktuella 

läkarbedömningen (Terbeck & Chesterman, 2012). Författarna till föreliggande studie har 

identifierat en risk med att dessa onlineforum i stödgruppsform även kan innebära en risk 
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eftersom att fel information sprids samt att kvinnor uppmanas att misstro läkare och 

medicinska råd. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2014b) framhåller att patienter ska vårdas på ett sådant sätt att 

de kan uppleva hälsa och bli så självständiga och oberoende som möjligt. I samstämmighet 

med detta beskriver Wiklund Gustin och Lindwall (2012) att patienter kan uppleva hälsa trots 

att de är drabbade av kronisk sjukdom. Författarna i föreliggande studie tolkar ovanstående 

resultat som att kvinnors symtom ignoreras, den bristande kunskapen hos vårdgivarna leder 

till en försämrad hälsa för dessa kvinnor. Weiss och Bulmer (2011); Crete och Adamshick 

(2011) beskriver att unga kvinnors symtom ignoreras av vårdgivare eftersom de anser sig inte 

vara relevanta att behandla. Vårdgivare väljer istället att fokusera på infertilitetsproblematik 

och trivialiserar de övriga symtomen. Vid utebliven behandling kvarstår symtomen och 

känslorna kring symtomen. Shannon och Wang (2012) menar att dessa kvinnor ska så snabbt 

som möjligt få både diagnos och behandling för att kunna minska risken för följdsjukdomar 

och försämring av symtom. Det är hälso- och sjukvårdens uppgift att uppmärksamma symtom 

relaterade till PCOS för att på ett tidigt stadie kunna ingripa. 

 

Kvinnor med obehandlad PCOS lider av symtom till följd av sjukdomen. Obesitas leder till 

stora skuldkänslor vid matintag, oro/ångest i sociala sammanhang och att kvinnorna känner 

sig mindre kvinnliga och mindre attraktiva på grund av sin övervikt. Infertilitetsproblematik 

skapar stress, ångest och frustration. Kvinnor som lider av menstruationsrubbningar känner 

sig annorlunda och frustrerade. Obehandlad hirsutism kan i värsta fall leda till 

tvångsbeteenden och isolering (Weiss & Bulmer, 2011). Övriga beteenden som har visat sig 

vara framträdande hos kvinnor med hirsutism problematik är täckande av kroppsdelar 

drabbade av onaturlig hårväxt och ett maniskt beteende av vaxning, rakning och 

hårborttagning (Jones et al., 2011; Snyder, 2006). Författarna av föreliggande studie menar att 

dessa beteenden kan sammankopplas med ett lidande relaterat till symtomen och i sin tur till 

sjukdomen. Katie Erikssons teori tar upp många sätt att lindra lidande. Då det är 

sjuksköterskans uppgift att lindra lidande, är viktigt att se patientens behov och 

sammankoppla detta med att identifiera behov i den nuvarande situationen. Närvaro i 

situationen skapar en trygghet för patienten. Hälsa kan bestå av ett uthärdat lidande och 

behöver inte utebli på grund av kronisk sjukdom (Wiklund, Gustin & Lindwall, 2012). 
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Författarna i föreliggande studie ser en koppling mellan ohälsa vid symtom hos kvinnor med 

PCOS och en frånvaro från hälsokontakt. Wiklund, Gustin och Lindwall (2012) menar att 

genom Katie Erikssons teori kan sjuksköterskor lindra lidande genom att vara i stunden med 

patienten vid vårdtillfället. Det framkommer i föreliggande studie att stöd från 

sjukvårdspersonal har uteblivit till kvinnor med PCOS. Deras symtom och symtombehandling 

har negligerats och/eller förskjutits på framtiden. 

 

Kvinnor med PCOS har större risk att drabbas av depression än kvinnor utan diagnosen 

(Cipkala-Gaffin et al., 2012). Passiv coping leder till ett försämrat beteendemönster. Till följd 

av detta får kvinnorna svårt att hantera sin sjukdom och sin vardag vilket i sin tur leder till en 

ytterligare sämre hälsa och större risk för att drabbas av depression (Benson et al., 2010). 

Svensk Sjuksköterskeförening (2014b) menar att sjuksköterskor har en uppgift att främja 

hälsa och vårda patienter på ett sådant sätt att de kan uppleva hälsa. Författarna i föreliggande 

studie anser att sjuksköterskans uppgift att arbeta förbyggande för att minska depression och 

främja hälsa hos kvinnor med PCOS.  

 

Kvinnor med diagnosen PCOS upplever ett utanförskap relaterat till deras symtom så som 

hirsutism, menstruationsrubbningar och infertilitetsproblematik (Snyder, 2006; Weiss & 

Bulmer, 2011). När man drabbas av sjukdom menar Wiklund Gustin och Lindwall (2012) att 

personen kämpar för att återfå liv och hälsa. Personen har själv möjlighet att söka svar på sina 

frågor kring skeendet i livet. Detta kan exempelvis innebära orsakssambandet till varför man 

drabbas av en kronisk sjukdom. I resultatet i föreliggande studie framkommer det en skillnad 

mellan kvinnornas upplevelser kring att få diagnostiserat att de har en kronisk sjukdom. En 

del upplevde det som skönt att få ett avslut och få reda på orsaken till sina symtom (Jones et 

al., 2011). Andra upplevde istället en oro inför framtiden med troliga infertilitetsproblem 

(Weiss & Bulmer, 2011) och långtidsriskerna som är kopplade till sjukdomen (Crete & 

Adamshick, 2011). 

 

De allra flesta kvinnorna upplevde en positiv bild av stöd. Det inkluderade både stöd från 

närstående, anhöriga, stödgrupper och från andra kvinnor med samma diagnos (Jones et al., 

2011; Percy et al., 2009; Weiss & Bulmer, 2011). Många kvinnor med PCOS använder sig av 

olika typer av strategier för att hantera sina symtom där sökandet efter stöd är en av dessa. 

Sökandet efter kunskap och/eller information kan vara ytterligare sätt att använda skapa en 

stöttande miljö (Weiss & Bulmer, 2011). Målet med detta sökande var att få kontroll över sin 
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situation, sjukdom och sitt liv (Crete & Adamshick, 2011). I likhet med Patientlagen (PL, SFS 

2014:821) beskrivs rätten att både närstående och patienten blir inkluderad i vården. 

Författarna i den aktuella litteraturstudien anser att sjuksköterskan kan hjälpa patienten att 

skapa ett skyddsnät och en stöttande miljö. Kynoch, Chang, Coyer och Mcardle (2016) 

beskriver vidare att sjuksköterskor kan genom närståendestöd skapa en bra atmosfär för 

närstående att i sin tur hjälpa och stötta patienten, i kritiska situationer. Närstående är då i 

behov av information, stöd, tröst och närhet för att på bästa sätt kunna hantera situationen 

relaterad till att de har en sjuk anhörig.  

 

Konklusion, kliniska implikationer och forskningsimplikationer 

Kvinnor med PCOS upplever att vårdgivare har dålig kunskap om sjukdomen, detta skapar 

frustration och otrygghet vilket kan leda till en försämrad vårdrelation. Information är en 

nyckelfaktor till att förbättra kvinnor med PCOS upplevda hälsa. Det framkommer i 

litteraturstudien att informationen till dessa kvinnor både uteblir och/eller är bristfällig. 

Ytterligare en faktor är utebliven symtombehandling vilket medför lidande för kvinnor med 

PCOS. Detta skapar oro och ångest hos kvinnor med kvarvarande obehandlade symtom till 

följd av sjukdomen. En gemensam faktor för denna problematik är att det skapar en försämrad 

hälsa hos kvinnorna med PCOS. 

 

Information till kvinnor med PCOS måste förbättras. Det är ett enkelt sätt att för sjukvården 

att förbättra dessa kvinnors hälsa. Detta kan konkret göras via att bra information delges vid 

vårdtillfället men även vid uppföljande besök. Sjukvårdspersonalen kan erbjuda kvinnorna 

broschyrer om PCOS eller hänvisa till evidensbaserad och kvalitetsgranskade källor där 

patienterna själva kan läsa mer om sjukdomen. Detta för att patienterna själva ska kunna 

undvika den spridda kvaliteten på kunskap som internetkällor erbjuder.  

 

Vårdgivare som arbetar med kvinnor med PCOS, exempelvis barnmorskor, gynekologer, 

endokrinologer och vårdpersonal inom primärvården bör ha mer kunskap om sjukdomen. 

Detta kan uppnås genom utbildning i ämnet eller informationstillfällen kring PCOS. Orsaken 

till att detta krävs är att vårdgivare ska kunna fånga upp dessa kvinnor i ett tidigt skede för att 

hänvisa/remittera kvinnorna till rätt instans. 
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Sjuksköterskor har i avseendet omvårdnad en unik roll att hjälpa och stötta kvinnor med 

PCOS. De kan genom sin kompetens hänvisa kvinnorna till rätt typ av stöd och insats vilket i 

sin tur kan förbättra patienternas fysiska och psykiska mående. Sjuksköterskor kan även 

hänvisa kvinnor med PCOS till olika typer av stödgrupper där de kan möta medicinskt kunnig 

personal inom området eller få chansen att prata med kvinnor som befinner sig i en liknande 

situation. 

 

Författarna anser att sjuksköterskor och läkare bör fånga upp kvinnor med ökad risk för 

depression genom att vara medvetna om den ökade risken samt att arbeta aktivt med 

förebyggande arbete. Detta kan utföras genom att ställa frågor om depression vid 

vårdkontaktstillfället, vara närvarande vid mötet och/eller använda sig av evidensbaserade 

skattningsskalor gällande risk för depression som exempelvis MADRS. 

 

Mer forskning behöver bedrivas på ämnet omvårdnad i förhållande till PCOS. Detta för att 

kunna generalisera fynd till en större kontext men även för att få mer kunskap på området. 

 

Författarnas arbetsfördelning 

Författarna i föreliggande studie intygar att arbetet har utförts gemensamt. Ansvaret för 

samtliga moment kopplade till litteraturstudien delas av författarna.  
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Tabell 1: Resultat av sökning i Pubmed 

 

Databas 

PubMed 

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade i 

resultatet 

#1 Polycystic ovary syndrome [MeSH] 11658     

#2 ”Polycystic ovarian syndrome” OR ”Polycystic 

ovary syndrome” OR ”PCOS” 

14757     

#3 Patient’s experiences 3174 

 
    

#4 Women’s experiences 7170     

#5 Nursing [MeSH] 233839     

#6 Nursing 213607     

#7 #2 AND #3 OR #4 12 2 1 1 1 

#8 #1 AND #5 8 4 1 1 0 

#9 #2 AND #6 67 12 3 3 1 
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Tabell 2: Resultat av sökning i CINAHL      

 

 

 

Databas 

CINAHL 

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskande Inkluderande 

i resultatet 

#1 PCOS OR Polycystic ovary syndrome OR 

polycystic ovarian syndrome 

2515 

 

    

#2 Patient’s experiences 44103     

#3 Nursing 185602  

 

    

#4 Women’s experiences 13116     

#5 #1 AND #4 27     

#6 #1 AND #2 35 9 7 6 5 

#7 #1 AND #2 OR #4 52 6 1 1 1 

#8 #1 AND #3 22 7 1 1 1 
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Artikelmatris 

 Syfte Metod Resultat 

Titel: Raising 

awareness of polycystic 

ovary syndrome 

Författare: Tomlinson, 

J., Letherby, G., 

Pinkney, J., Milward, 

A. & Stenhouse, E. 

Tidskrift: Nursing 

standard 

Årtal: 2013 

Identifiera kvinnors 

erfarenheter av att få 

information om 

PCOS. Utveckla en 

broschyr med 

information till 

kvinnor med PCOS.  

Kvalitativ 

Fokusgrupper  

Tillgången på information är bristfällig 

och ospecifik. Det är svårt att hitta 

trovärdig information. Deltagarna i 

studien upplevde att det fanns en brist 

på professionell kunskap gällande 

symtom men kände sig välinformerade 

om långtidsriskerna. 

Titel: Women’s 

experiences of 

polycystic ovary 

syndrome diagnosis 

Författare: Gibson-

Helm, M., Lucas, I., 

Boyle, J. & Teede, H. 

Tidskrift: Family 

Practice 

Årtal: 2014 

Undersöka patienters 

upplevelser av 

diagnostiken följt av 

en utveckling av 

riktlinjer för 

bedömning och 

hantering av PCOS. 

Kvantitativ 

Tvärsnitt studie 

med 

frågeformulär 

Majoriteten (60%) av deltagarna i 

studien uppger att de inte fick tillgång 

till information eller hänvisning till 

vart informationen fanns vid 

diagnossättning. Vid 

informationstillfället senare under 

sjukdomsförloppet upplevde en större 

del av gruppen ett missnöje eller en 

likgiltighet. För ungefär en fjärdedel 

av deltagarna tog diagnossättningen 

mer än två år. 39% av deltagarna 

träffade tre eller fler vårdgivare innan 

diagnossättning. 

Titel: Young Women’s 

Experiences Living 

with Polycystic Ovary 

Syndrome 

Författare: Weiss, T. 

& Bulmer, S. 

Tidskrift: Journal of 

Obstetric, Gynecologic 

& Neonatal Nursing 

Årtal: 2011 

Undersöka de 

psykosociala 

effekterna av att leva 

med PCOS hos unga 

kvinnor (18-23år).  

Kvalitativ 

Semistrukturerad

e intervjuer 

I analysen av intervjuerna framkom 

sex stycken teman; oro för framtiden, 

en känsla av fysisk underlägsenhet, 

symtomhantering, vårdrelation, 

sökandet efter användbar information 

och stöd samt anpassa sig till att leva 

med en kronisksjukdom.  

Titel: Nurse-led peer 

support group: 

experiences of women 

with polycystic ovary 

syndrome 

Författare: Percy, C., 

Gibbs, T., Potter, L. & 

Boardman, S. 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 2009 

Utvärdera kvinnors 

upplevelser av att 

delta i en 

sjuksköterskeledd 

stödgrupp för 

personer med PCOS. 

Kvalitativ 

Intervjuer 

Det som framkom av intervjuerna var 

hur kvinnor upplevde stödgruppen. De 

upplevde mixade känslor i början som 

sedan förändrades till känslor av 

gemenskap och stöd. Gruppen blev 

också en källa för information och 

många fick en personlig påverkan av 

andra medlemmars stöd vilket sedan 

ledde till att de upplevde en förstärkt 

självkänsla.  

Titel: Health-Related 

Quality of Life Among 

Adolescent with 

Polycystic Ovary 

Syndrome 

Författare: Jones, G., 

Hall., J., Lashen, H., 

Balen, A. & Ledger, W. 

Undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos unga 

kvinnor (17-21år) 

med PCOS.  

Kvalitativ 

Semistrukturerad

e intervjuer 

Få områden upptäcktes där PCOS 

hade en positiv påverkan på 

livskvalitet. Personer med PCOS 

upplevde det som positivt att få en 

diagnos vilket ledde till att sjukvården 

kunde erbjuda hjälp och stöd. Negativa 

faktorer på livskvaliteten var; 

hirsutism, viktproblematik, 

menstruationsdysfunktion och 

fertilitetsproblem. Detta ledde till 



 

 

Tidskrift: Journal of 

Obstetric, Gynecologic 

& Neonatal Nursing 

Årtal: 2011 

negativa känslor, sämre social 

förmåga, sämre sexuellhälsa och 

sämre självförtroende, självkänsla och 

kroppsbild. En del av deltagarna 

beskrev också att de fick dålig 

information från vården samt att de 

hade dåliga erfarenheter av diagnostik 

och symtombehandling. 

Titel: The Lived 

Experience of Women 

Diagnosed With 

Polycystic Ovary 

Syndrome 

Författare: Snyder, B. 

Tidskrift: Journal of 

Obstetric, Gynecologic 

& Neonatal Nursing 

Årtal: 2006 

Undersöka hur 

kvinnor upplever 

livet med PCOS. 

Kvalitativ 

Semistrukturerad

e intervjuer 

I analysen av intervjuerna framkom 

sju stycken teman; identifiering av 

olikheter, viljan att vara normal, 

sökande efter svar, få kontroll, försöka 

uppnå kvinnlighet, släppa 

skuldkänslor, hantera sjukdomen.   

Titel: Maladaptive 

Coping With Illnes in 

Women With 

Polycystic Ovary 

Syndrome 

Författare: Benson, S., 

Hahn, S., Tan, S., 

Janssen, O., 

Schedlowski, M. & 

Elsenbruch, S. 

Tidskrift: Journal of 

Obstetric, Gynecologic 

& Neonatal Nursing 

Årtal: 2010 

Målet med studien 

var att identifiera 

copingstrategier och 

de påverkar den 

psykahälsan. Jämföra 

skillnaderna mellan 

aktiv och passiv 

coping samt 

psykiatriska symtom 

som exempelvis; 

depression, ångest 

och minskad 

livskvalitet.  

Kvantitativ 

Internetbaserad 

undersökning 

Kvinnor med PCOS som använder sig 

av passiv coping hade en klar koppling 

till ångest, depression och minskad 

psykisk livskvalitet. Det finns ingen 

direkt koppling mellan att aktiv coping 

leder till bättre psykiskhälsa.  

Titel: Associations 

Between Psychologic 

Symptoms and Life 

Satisfaction in Women 

with Polycystic Ovary 

Syndrome 

Författare: Cipkala-

Gaffin, J., Talbott, E., 

Song, M-K., 

Bromberger, J. & 

Wilson, J. 

Tidskrift: Journal of 

Women’s Health 

Årtal: 2012 

Undersöka om det 

finns en koppling 

mellan depressiva 

symtom och 

psykologiska 

egenskaper som 

vrede/ilska, ångest, 

fientlighet/cynism 

och minskad 

tillfredställelse med 

livet. Undersöka 

depressiva faktorer 

(BMI, rökning, 

utbildning, 

civiltillstånd och 

jämlikhet) som är 

associerade med 

depressiva symtom 

hos kvinnor med 

PCOS.  

Kvantitativ 

Fallkontrollstudi

e med en 

kontrollgrupp. 

Psykologiska 

bedömningar 

med 

frågeformulär 

och 

screeninginstrum

ent. 

Kvinnor med PCOS hade en högre 

prevalens av milda eller måttliga 

depressiva symtomnivåer. Specifika 

riskfaktorer för att drabbas av 

depression hos kvinnor med PCOS var 

att ha ett högt BMI, flera barn och låg 

utbildning.  

Titel: Managing 

Polycystic Ovary 

Syndrome 

Författare: Crete, J. & 

Adamshick, P. 

Tidskrift: Journal of 

Holistic Nursing 

Årtal: 2011 

Undersöka kvinnors 

upplevelser av 

symtomhantering och 

erfarenheter av 

PCOS.  

Kvalitativ 

Semistrukturerad

e intervjuer 

Analysen av intervjuerna kom fram till 

fyra stycken teman för att hantera 

PCOS, dessa var; frustration, 

förvirring, sökande och få kontroll. 



 

 

 


