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Sammanfattning	

Bakgrund: Preventivmedel är metoder som i huvudsyfte används för att förhindra 

graviditet, de kan dock påverka mycket mer än fertiliteten i form av biverkningar. Det 

fanns sedan tidigare studier som beskrev kvinnors erfarenheter av reversibla 

preventivmedel men för att ge en bredare bild av kvinnors upplevelser valde författarna 

att sammanfatta dessa i en litteraturstudie. Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter av 

att använda reversibla preventivmedel. Metod: En deskriptiv litteraturstudie av 16 

artiklar, 13 med kvantitativ ansats och tre med kvalitativ ansats. Huvudresultat: 

Kvinnor upplevde att de påverkades av sin omgivning när det gällde valet av 

preventivmedel, ofta handlade det om vänners tidigare erfarenheter och attityder. P-

piller är den metod som flest kvinnor i omgivningen använde och metoden valdes därför 

många gånger av bekvämlighetsskäl. P-piller kan dock vara besvärliga eftersom de ska 

tas varje dag, något som många kvinnor upplevde var svårt. Detta kunde påverka 

metodens säkerhet och ge oro, denna oro upplevde inte kvinnor som valde mer 

långsiktiga metoder som spiraler, p-ring eller p-stav vilket resulterade i att kvinnorna 

upplevde en större trygghet. Trygghet upplevdes vara en viktig faktor för den sexuella 

hälsan. Hur kvinnan blev bemött av sin vårdgivare samt metodens påverkan på 

menstruationen hade också betydelse för kvinnans välmående. Slutsats: Kvinnors 

upplevelser av användningen av reversibla preventivmedel är väldigt individuell och 

komplicerad och därför är det viktigt att belysa kvinnors upplevelser och eventuella 

problem.  
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Abstract 	
Background: The main purpose of contraceptives is to prevent pregnancy, but they 

might also affect more than just fertility due to side effects. There is previous research 

that describes women's experiences of reversible contraceptives, the authors aim was 

therefore to provide a broad view of these experiences by summarizing them into a 

literature review. Aim: To describe women’s experiences with using reversible 

contraceptives. Method: A descriptive literature review of 16 articles, 13 with a 

quantitative approach and three with a qualitative approach. Main result: Women often 

experienced an impact from their surroundings when it came to their choice of 

contraceptives, usually the experiences and attitudes of friends. Oral contraceptives 

were the most commonly used method and often chosen because of convenience. 

However, oral contraceptives need to be taken every day and to some women that was a 

problem leading to nervousness which affected the security of the method. Women that 

choose long-acting reversible contraceptives like intrauterine devices, vaginalring or 

implant, usually experienced a greater security. Security was an important factor for the 

sexual health of women. How the women were being treated by her caregiver and how 

the method impacted on her menstruation also had significance on her wellbeing. 

Conclusion: Women's experiences of the use of reversible contraceptives was very 

individual and complicated and that is why it is important to make aware of women's 

experiences and any problems they might have. 	
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1. Introduktion	
	
1.1 Kvinnors reproduktiva hälsa 
Kvinnors reproduktiva hälsa börjar kring puberteten och fortsätter under en stor del av 

kvinnans livstid. I och med menstruationens start inleds ett nytt kapitel i livet, kroppen 

förändras, sexualiteten börjar vakna och möjligheten att bli gravid tillkommer 

(Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson 2010). 	
Okunskap kring hur fortplantningen går till och vilka preventivmedel som finns att 

tillgå orsakar ibland oönskade graviditeter. Oönskade graviditeter är ett stort 

hälsoproblem då 500 kvinnor dör varje dag till följd av (ofta illegala) aborter, det 

innebär att fler kvinnor dör på grund av komplikationer från aborter än det gör på grund 

av krig (Borgfeldt et al. 2010). 

	

1.1.1	Det	kvinnliga	reproduktionssystemet		

Kvinnans reproduktionssystem består av äggstockar, äggledare, livmoder, slida samt 

könshormoner. Äggstockarna är normalt två till antalet, 5 cm långa, 2,5 cm breda och 8 

mm tjocka och sitter placerade på vardera sidan om livmodern. Äggstockarna har två 

huvuduppgifter, att producera ägg och hormonerna östradiol och progesteron 

(Christensen & Marieb 2012).  

Äggledarna är också de normalt två till antalet, de är cirka 10 cm långa och löper mellan 

äggstockarna och livmodern. Deras uppgift är att transportera ägg från äggstockarna till 

livmodern.	Den del av äggledaren som mynnar från en äggstock är formad som en tratt 

med utskott som liknar fingrar, dessa utskott kallas fimbrier och har till uppgift att fånga 

upp ägget. Insidan av äggledarna har flimmerhår och dessa, med hjälp av äggledarens 

glatta muskulatur, transporterar ägget till livmodern (Borgfeldt et al. 2010).	
Livmodern är päronformad och sitter mellan ändtarm och urinblåsa. Livmoderns uppgift 

är att skydda fostret, ge det näring under utvecklingen samt trycka ut det vid 

förlossningen. Livmoderväggen delas in i tre skikt, endometrium, myometrium och 

perimetrium. Endometriet är det innersta skiktet, slemhinnan förändras månadsvis under 

inverkan av könshormon. Myometriet är livmoderns muskelvävnad och perimetriet är 

det tunna lager bukhinna som sitter ytterst av livmodern (Christensen & Marieb 2012).	
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Slidan är en cirka 10 cm lång muskulär tub och har flera uppgifter. Den tar emot 

spermier och agerar transportväg för menstruationsblod och foster (Borgfeldt et al. 

2010). 	
De dominerande könshormonerna hos kvinnor är progesteron och östrogen (Christensen 

& Marieb 2012).  

	

1.1.2	Fertilitet		

Fertilitet innebär förmågan att fortplanta sig. En kvinnas fertilitet inleds vid menarche, 

kvinnans första menstruation och avslutas vid menopausen, kvinnans sista menstruation. 

Kvinnors menstruationsmönster eller cykel kan variera mycket från kvinna till kvinna 

gällande cykelns längd, antal blödande dagar samt mängd blodförlust. En kvinna har 

dock normalt ett eget menstruationsmönster, alltså kvinnans cykel är normalt 

regelbunden. En normal cykel bör ej överstiga 6 veckor och antalet blödande dagar bör 

vara maximalt 10 (Borgfeldt et al. 2010).	
Det har visat sig att det är mycket som är oklart när det kommer till kvinnors kunskap 

om fertilitet. I Pedro, Brandao, Schmidt, Costa och Martins (2018) artikel framgår det 

att ett stort antal kvinnor inte är medvetna om hur tidigt förmågan att bli gravid börjar 

avta och att många tror att fertilitetsbehandling är lösningen på detta problem.	
Mazza, Cannold, Nagle, McKay och Brijnath (2012) skriver att kvinnor skjuter upp 

barnafödandet och anger att möjliga orsaker till detta kan vara effektivare 

preventivmedel, frihet att göra abort samt det allt mer jämställda samhälle vi lever i. 

 

1.1.3	Preventivmedel		

Ett preventivmedel är en metod som används i huvudsak för att förhindra befruktning. 

Det finns flera olika typer av metoder varav de flesta är reversibla och påverkar 

befruktningen endast under den tid som metoden används. 

 Så kallade naturliga metoder är kostnadsfria men mycket osäkra, men de är ofta de 

enda tillgängliga metoderna för en stor del av jordens befolkning. Till naturliga metoder 

räknas amning, avbrutet samlag och rytmmetoden/ säkra perioder. Säkra perioder 

innebär att samlag endast sker under de dagar i menstruationscykeln då risken för 

graviditet är lägst, vilket innebär att samlag några dagar före, under och efter 

ägglossningen undviks (Borgfeldt et al. 2010). 	
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En annan metod är barriärmetoder, vilket innebär metoder som hindrar spermier från att 

ta sig till ägget, till exempel kondom och pessar (Borgfeldt et al. 2010).	
Hormonella metoder som p-piller, p-plåster, p-ringar, p-stavar och p-sprutor, påverkar 

kvinnors fruktsamhet tillfälligt genom syntetisk hormontillförsel. Beroende på vilket 

preparat som väljs påverkar det på olika sätt. Antingen hämmas ägglossningen, 

livmoderslemhinnan blir inaktiv så den ej kan ta emot ett befruktat ägg eller så blir 

livmoderhalssekretet ogenomträngligt för spermier (Borgfeldt et al. 2010).	
Ytterligare en metod som kan användas är livmoderinlägg, så kallade spiraler. En 

koppar- eller hormonspiral implanteras i livmodern och gör livmoderhålan ogästvänlig 

för det befruktade ägget och förhindrar därmed graviditet (Borgfeldt et al. 2010).	
Förutom angivna preventivmedel finns det även så kallade “dagen-efter-piller”. Dessa 

kan användas om till exempel kondomen går sönder eller vid oskyddat samlag runt 

ägglossningen. Ett annat sätt att förhindra graviditet i det här läget är att sätta in en 

kopparspiral (Borgfeldt et al. 2010). 	
Det finns även preventivmedel som är irreversibla, det vill säga metoder som inte går att 

ångra. Sterilisering är en sådan metod. Sterilisering innebär att en person, genom ett 

operativt ingrepp, avstår möjligheten till fortplantning permanent (Borgfeldt et al. 

2010).	
Vissa preventivmedel kan ge komplikationer och biverkningar (Borgfeldt et al. 2010).	
	

1.1.4	PMS	och	dysmenorré	
Premenstruellt syndrom (PMS), innebär en rad olika symtom som kan uppkomma 10–

14 dagar före själva menstruationsblödningen. Det kan handla om retlighet, 

aggressivitet, en känsla av att vara uppsvälld, huvudvärk, nedstämdhet, sömnstörning 

och allmän olustkänsla. Vanligast är det med premenstruell spänning i åldrarna 30–40 

år, ungefär en av fyra kvinnor uppger att de besväras av PMS varav 3–6 procent har 

kraftiga problem (Borgfeldt et al. 2010). Preventivmedel kan användas för att behandla 

PMS (Maguire & Westhoff 2011). Dock har livsstilen stor inverkan på måendet kring 

menstruationen och livsstilsförändringar, som till exempel motion, avslappning och 

kostförändringar, är därför den mest effektiva behandlingen för PMS. Svårare former av 

PMS samt premenstruell dysforiskt syndrom (PMDS), kräver dock ofta 

läkemedelsbehandling (Rapkin & Mikacich 2013).  	
Under menstruationen förekommer det ofta obehag i form av lätta smärtor i nedre delen 

av buken och ibland strålar smärtan ut i rygg och ljumskar. Hos vissa kvinnor blir denna 
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smärta mer uttalad och påverkar kvinnans vardag negativt, då kallar man det 

dysmenorré. Dysmenorré varar sällan i mer än ett dygn men kan vara mycket 

besvärande för kvinnan. Förutom underlivssmärta kan det ibland förekomma svårare 

symtom som illamående, kräkning, huvudvärk, irritabilitet och svimningar (Borgfeldt et 

al. 2010). Enligt Maguire och Westhoffs (2011) litteraturstudie kan preventivmedel 

användas vid behandlingen av dysmenorré.	
	
1.2 Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 	
Sjuksköterskan ska i mötet med patienten jobba för att stärka denne till att fatta beslut 

om sin egen hälsa (Willman 2014; Hedelin, Jormfeldt & Svedberg 2014), vilket även 

inkluderar sexuell och reproduktiv hälsa. Hulter (2014) skriver dock att hälso- och 

sjukvårdspersonal ofta känner sig obekväma med att prata om sexualitet och att det kan 

bero på bristande kunskap i ämnet. Vanligtvis är det barnmorskor som pratar om 

reproduktiv hälsa och sexualitet, men Hulter (2014) menar att det är av största vikt att 

även sjuksköterskor läser på inom detta område för att kunna stödja de kvinnor de 

möter, oberoende inom vilken verksamhet de jobbar.  	
I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) framgår det att vården ska ske på lika 

villkor och med respekt för allas lika värde och i Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) står det att vården ska vara 

personcentrerad och utgå från individens behov. Även diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) styrker detta. 	
Upadhyay et al. (2014) skriver i sin artikel om vikten av att stärka kvinnors 

empowerment, deras förmåga att ta makt över sin situation, för ett mer jämställt 

samhälle där kvinnor har lika mycket att säga till om gällande sexualitet och 

reproduktion som män. Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2014) skriver att health 

literacy, en strategi för hälsomedvetenhet, kan hjälpa människor att själv ta kontroll över 

sin hälsa. Sjuksköterskan har därför en viktig roll att fylla när det kommer till att öka 

kunskapen hos kvinnor gällande reproduktion och preventivmedel. 	
	
1.3 Teoretisk referensram	
Enligt Polit och Beck (2016) använder forskare sig av en teori eller en modell för att 

förklara hur olika fenomen är relaterade till varandra. I denna litteraturstudie har 

författarna valt att använda Travelbees Human-to-human relationship theory. 

Travelbees omvårdnadsteori handlar om relationen mellan människor och byggs upp 
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genom olika stadier. Dessa stadier innefattar att sjuksköterskan och patienten möts och i 

sitt möte försöker urskilja sina olika personligheter, när detta skett kan empati och 

sympati uppstå mellan individerna och slutligen kan de komma fram till en gemensam 

förståelse för vårdbehovet (Travelbee 1971). Travelbee ser människan som en unik 

individ som är omöjlig att ersätta. Hon betonar vikten av att hjälpa individen att hantera 

upplevelsen av sjukdom och lidande och att målet med omvårdnaden ska vara att 

bibehålla hoppet (Pokorny 2017). Mötet mellan sjuksköterskan och patienten kan ske på 

olika sätt enligt Travelbee (1971) men för att det ska bli ett givande möte för båda parter 

krävs ett öppet sinne och en vilja att verkligen möta den andra människan. När 

sjuksköterskan möter den fertila kvinnan bör hon därför välja att gå in med ett öppet 

förhållningssätt och verkligen lyssna på denne för på så vis öka sannolikheten att 

kvinnan får just den vård hon behöver. 	
	
1.4 Problemformulering  	
Idag finns det många sätt att förhindra en graviditet på. Många preventivmedel påverkar 

dock mer än bara fertiliteten, dem medför biverkningar och bieffekter. Några av dessa 

bieffekter kan användas till kvinnans fördel, som vid behandling av till exempel 

syndrom som PMS, PMDS och dysmenorré. Andra biverkningar upplevs som 

besvärliga, ibland går dem att leva med men ibland är biverkningarna så besvärliga att 

metoden inte är lämplig för kvinnan. Många kvinnor har dessutom bristande kunskap 

när det kommer till reproduktion, något som kan leda till oönskade graviditeter, men 

även svårigheter att bli gravid. 	
Det finns sedan tidigare en del studier som beskriver kvinnors upplevelser, erfarenheter 

och attityder till preventivmedel, dock finns det i nuläget inte någon litteraturstudie som 

samlar denna forskning. Författarna har därför valt att göra detta för att få en bred och 

generaliserbar bild och för att tydliggöra vad sjuksköterskor kan göra för att underlätta 

eventuella besvär och för att öka kunskapen hos kvinnor kring preventivmedel och 

fertilitet. I denna litteraturstudie läggs fokus på hormonella metoder och 

livmoderinlägg.	
	
1.5 Syfte och frågeställning	
Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors erfarenheter av att använda 

reversibla preventivmedel.	
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Frågeställning: 	
Vad har kvinnor för erfarenheter vad det gäller användandet av reversibla 

preventivmedel?  

	
	

2. Metod 
 
2.1 Design	
En deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2016). 	
	
2.2 Sökstrategi	
Artikelsökningen begränsades till databasen Medline via sökmotorn PubMed eftersom 

antalet artiklar var tillfredsställande. Medical Subject Headings (MeSH) användes samt 

fritext eftersom ett sökord inte fanns som MeSH-term. MeSH-termer kan jämföras med 

en ordlista, specifik för just databasen PubMed. Dessa hjälper till att få fram artiklar 

med likvärdigt innehåll (Polit & Beck 2016). 	
Sökorden som användes var contraceptive devices female och experience. I sökningen 

användes den booelska söktermen AND för att få fram artiklar där båda sökorden var 

inkluderade. Genom att genomföra sökningen på detta sätt kunde aktuell sökning 

begränsas till artiklar relevanta till denna litteraturstudie (Polit & Beck 2016).	
För att begränsa sökningen ytterligare användes så kallade limits (Polit & Beck 2016), 

aktuella limits i denna sökning var artiklar som fanns tillgängliga via Högskolan i Gävle 

samt artiklar publicerade inom de senaste 10 åren. Artikelsökningen finns beskriven 

nedan, se tabell 1. 	
	
Tabell 1: Artikelsökning  	

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar 
 

Medline via 

PubMed 

2019-01-24, 

Högskolan i Gävle, 

senaste 10 åren 

Contraceptive devices, 

female [MeSH terms] AND 

Experience [fritext] 

137              15 
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Manuell 

sökning 

2019-02-05, 

Högskolan i Gävle, 

senaste 10 åren 

Relevans för 

inklusionskriterier, syfte och 

frågeställning  
 

 

 
1 

    
Totalt: 16 

	

2.3 Urvalskriterier	
För att bestämma inklusions- och exklusionskriterier är det viktigt att göra en 

bedömning om urvalet kan anses vara generaliserbart för den del av befolkningen som 

ska studeras (Polit & Beck 2016). 	
Inklusionskriterier i denna litteraturstudie var empiriska vetenskapliga artiklar relevanta 

till studiens syfte, kvantitativa och kvalitativa artiklar och fokus var på kvinnor i fertil 

ålder. Exklusionskriterier som användes var icke vetenskapliga artiklar, artiklar som inte 

svarade på syftet, litteraturstudier, dubbletter samt artiklar som handlade om 

barriärmetoder, naturliga metoder, abort och irreversibla preventivmedel. Även artiklar 

som inte följde mallen för IMRAD (Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion) 

exkluderades (Polit & Beck 2016).	
	
2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 	
Titel och abstract lästes överskådligt i de 137 stycken artiklar som framkom genom 

sökningen i PubMed. Artiklar som exkluderades var icke vetenskapliga artiklar, artiklar 

som inte svarade på studiens syfte, litteraturstudier, dubbletter, artiklar som handlade 

om barriärmetoder, naturliga metoder, abort och irreversibla preventivmedel samt 

artiklar som inte följde mallen för IMRAD.  	
Författarna till föreliggande litteraturstudie valde ut 37 möjliga artiklar att granska mer 

ingående. För att bedöma dessa artiklars relevans och kvalitet och avgöra om de skulle 

inkluderas eller inte användes, av kursledningen rekommenderade, 

granskningsformulär. Det ursprungliga urvalet av artiklar minskades ner till 15 stycken 

efter att relevans- och kvalitetsgranskningen var genomförd. En artikel från en annan 

artikels referenslista inkluderades även den. Detta gav ett slutgiltigt antal artiklar på 16 

stycken.	Urvalsprocessen beskrivs i ett flödesschema (Polit & Beck 2016), se figur 1 

nedan. 	
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Figur 1: Beskrivning av urvalsprocessen   
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2.5 Dataanalys	
Innehållet i valda artiklar lästes och granskades flera gånger individuellt av författarna 

för att sedan diskuteras tillsammans. Syfte och resultat i de valda artiklarna 

sammanställdes i en tabell för att ge en översiktlig bild av innehållet, se bilaga 1 - tabell 

2, resultatöversikt. För att tydliggöra artiklarnas kvalitet ytterligare gjordes en 

sammanställning över deras metodavsnitt, se bilaga 2 - tabell 3, metodöversikt. Enligt 

Polit och Beck (2016) används olika granskningsmallar för att organisera innehållet i 

artiklarna genom att sammanställa det viktigaste innehållet i studierna och gör det på så 

vis lättare att analysera och överblicka. 	
Fokus lades sedan på innehållet i artiklarnas resultatdel. De delar som svarade på 

föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställning markerades med 

överstrykningspenna och sammanfattades med ett ord i kanten. De delar som hade 

liknande innehåll slogs ihop och bildade ett tema (Aveyard, 2014). Dessa teman låg till 

grund för aktuella kategorier i föreliggande litteraturstudie. 	
	
2.6 Forskningsetiska överväganden	
Författare till föreliggande litteraturstudie har varit noggranna med formuleringar och 

hur aktuell forskning lagts fram för att undvika plagiering, fabrikation och falsifiering, 

så kallade oredligheter (Polit & Beck 2016). Det framgår tydligt vad som är författarnas 

egna åsikter och vad som kommit fram genom forskning, detta för att undvika 

bias/snedvridning av resultatet.	
	
	

3. Resultat 	
Efter närmare granskning av valda artiklar enades författarna till denna litteraturstudie 

om fyra olika teman. Dessa teman presenteras i löpande text under följande rubriker: 

Kvinnors erfarenheter kring valet av preventivmetod, Kvinnors erfarenheter av 

preventivmedels påverkan på sexlivet, Kvinnors erfarenheter av smärta och rädsla vid 

insättning av spiral och Kvinnors erfarenheter av bemötande inom vården. De artiklar 

som är inkluderade i resultatet är markerade med en asterisk (*) i referenslistan. 	
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3.1 Kvinnors erfarenheter kring valet av preventivmetod.	
Orsaken till att en kvinna börjar, eller slutar, med ett visst preventivmedel beror till stor 

del på hur kvinnan upplever för- och nackdelar med olika preventiva metoder. Det 

behöver inte endast vara självupplevda för- och nackdelar utan andras upplevelser väger 

också in. I Nanda et als. (2018) studie framgick det att vissa kvinnor sökte information 

på internet för att kunna ta ett beslut om vilket preventivmedel de skulle välja. Om 

metoden de funderade på att börja med hade fått positiva recensioner från tidigare 

användare upplevde kvinnorna sig trygga med sitt beslut. Även Merki-Feld och Gruber 

(2014) nämner utomståendes påverkan på en kvinnas val av preventivmedel. Deras 

studie visar att mer än en tredjedel av kvinnorna som deltog i studien valde att använda 

p-piller eftersom de hade en vän som använde det och en av orsakerna till att de inte 

valde p-plåster och p-ring var just att de inte kände någon som använde dessa.  

Flera kvinnor upplevde att rådgivning innan valet av metod var något som hjälpte dem 

att fatta rätt beslutet för dem, flera kvinnor valde ofta en annan metod än de 

ursprungligen hade tänkt (Merki-Feld & Gruber 2014). 	
	
P-piller är en av de mest använda preventivmetoderna och orsaker till att kvinnor väljer 

p-piller är bland annat att de upplevs som effektiva, är enkla att använda samt att många 

kvinnor upplever att de resulterar i en regelbunden menstruationscykel och mindre 

smärta under mensen (Merki-Feld & Gruber 2014). 	
Att kvinnorna inte behövde tänka på sitt preventivmedel varje dag var något som 

återkom gång på gång i flera studier (Bharadwaj, Akintomide, Brima, Copas & D’souza 

2012; Merki-Feld & Gruber 2014; Nanda et al. 2018). Andra faktorer som hade 

betydelse för kvinnorna vid valet av preventivmetod var effektivt skydd mot graviditet, 

skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar, möjlighet att påverka sin menstruationscykel 

och att det inte hindrade sexlivet (Bharadwaj et al. 2012; Higgins, Ryder, Skarda, 

Koepsel & Bennett 2015). 	
Som alternativ till p-piller valde flera kvinnor p-plåster eller p-ring. Kvinnorna som 

valde att använda p-plåster upplevde metoden som enkel att använda samt att det var 

mindre risk att glömma att byta sitt plåster än att komma ihåg att ta sina p-piller. 

Nackdelar med p-plåstret var oron för att det skulle ramla av samt att det var synligt för 

omgivningen. Kvinnorna som valde p-ringen upplevde den månadsvisa användningen 

som en fördel eftersom det var lätt att komma ihåg sitt preventivmedel (Merki-Feld & 

Gruber 2014). Det var flera kvinnors erfarenhet att p-ringen förbättrade flera 
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menstruationsrelaterad symtom. Blödningarna blev mer regelbundna, perioderna kortare 

och en förbättring på både PMS och dysmenorré upplevdes (Merki-Feld & Hund 2010). 

En upplevd nackdel var att det var obekvämt att sätta in ringen och därför ansågs den 

inte helt enkel att använda (Merki-Feld & Gruber 2014).	
	
De långverkande preventivmetoderna hormon- och kopparspiral är preventivmetoder 

som många kvinnor väljer att använda just för att de är långtidsverkande (Bharadwaj et 

al. 2012; Kumar et al. 2014; Nanda et al. 2018). Den främsta anledningen till att 

kvinnorna valde hormonspiral var deras uppfattning om att den hade färre biverkningar 

jämfört med andra preventivmedel. Detta på grund av lägre hormonhalter (hormonerna 

är koncentrerade till livmodern) och därmed mindre hormonell påverkan på kvinnan 

(Nanda et al. 2018). En annan viktig orsak till valet av hormonspiral var att många 

kvinnor upplevde att den kunde ha andra hälsofördelar, såsom minskade blödningar, 

minskad längd på menstruationscykeln och minskad dysmenorré (Bastianelli, Farris & 

Benagiano 2011; Caruso et al. 2018; Nanda et al. 2018; Short, Dallay, Omokanye, 

Hanisch & Inki 2012).  

P-stav är ett annat långtidsverkande preventivmedel som många kvinnor väljer att 

använda. Hormonella biverkningar såsom menstruationsrubbningar, akne och 

viktuppgång är dock orsaker till att många väljer en annan metod (Short et al. 2012). 

Andra anledningar till att kvinnor väljer ett annat preventivmedel än ett 

långtidsverkande är bland annat kostnaden för preventivmedlet (Caruso et al. 2018; 

Nanda et al. 2018) och en oro över att inte kunna bli gravida längre fram om de använde 

spiral (Bharadwaj et al. 2012). Yngre kvinnor nämnde även rädsla för nålar och en 

motvilja över att ha ett främmande föremål inuti kroppen som anledning till att inte vilja 

använda långverkande preventivmedel (Bharadwaj et al. 2012).  

Berenson, Tan, Hirth och Wilkinson (2013) undersökte i sin studie om det var skillnad 

mellan unga och äldre kvinnor när det gäller biverkningar från spiralanvändning. 

Studien visade att det inte var någon betydande skillnad mellan åldersgrupperna, 

däremot visade det sig att kvinnor som hade en kopparspiral upplevde mer biverkningar 

än de kvinnor som behandlades med hormonspiral. De biverkningar som många 

kvinnorna upplevde var relaterade till menstruationen så som dysmenorré, 

mellanblödningar, rikliga blödningar, oregelbundna blödningar och PMS (Berenson et 

al. 2013). 	
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Hormonella problem såsom menstruationsrubbningar är en av de vanligaste 

anledningarna till att kvinnor avbryter sin användning av preventivmedel (Amico, 

Bennett, Karasz & Gold 2016; Bastianelli, Farris & Benagiano 2011; Kumar et al. 2014; 

Malmborg, Persson, Brynhildsen & Hammars 2016; Nanda et al. 2018; Short et al. 

2012). En annan orsak är önskan att bli gravid (Bastianelli, Farris & Benagiano 2011; 

Nanda et al. 2018; Malmborg et al. 2016).  

	
3.2 Kvinnors erfarenheter av preventivmedels påverkan på sexlivet.	
Ett preventivmedels säkerhet kan ha en påverkan på sexlivet (Bharadwaj et al. 2012; 

Higgins et al. 2015). I Higgins et als. (2015) studie berättade flera kvinnor att det fanns 

en stor fördel med spiraler då det tack vare det faktum att de placeras i livmodern och 

därefter ger ett säkert skydd från graviditet i flera år eliminerar mycket oro. Oro är något 

som kvinnor som använder exempelvis p-piller kan uppleva eftersom det kan vara svårt 

att komma ihåg att ta sitt piller varje dag (Higgins et al. 2015; Merki-Feld & Gruber 

2014). Oro över risken att bli gravid kan leda till sexuell blockering och flera kvinnor 

upplevde därför att en metod som p-piller kan ha negativ inverkan på sexualiteten 

medan metoder med hög säkerhet som spiraler kan påverka sexlivet positivt. En annan 

variabel som kan ha betydelse för sexlivet är blödningsmönstret, en kvinna förklarade 

att hon blivit avskräckt från spiraler då en av hennes väninnor hade erfarit en fyra 

månader lång menstruationsblödning på grund av en spiral. Hon menade att en lång 

blödning skulle utgöra ett hinder i sexlivet. Det fanns även en aspekt unik för spiraler 

som kunde påverka sexlivet och det var metalltråden som sticker ut ur livmoderhalsen. 

Den kan potentiellt orsaka problem för dem manliga partnern i form av smärta under 

samlag och detta var något som vissa kvinnor upplevde en rädsla för (Higgins et al. 

2015). 

När det gäller sambandet mellan bristande sexlust och typ av preventivmetod har 

Boozalis, Tutlam, Chrisman-Robbins och Peipert (2016) genomfört en studie där de 

undersökt kvinnors erfarenheter. Den metod som hade minst antal kvinnor som 

rapporterade en förlust av intresse för sex var de kvinnor som behandlades med 

kopparspiral med ett antal på 18,3%. Kvinnor som behandlades med en hormonell 

metod upplevde i större utsträckning bristande sexlust. Framför allt de kvinnor som 

använde sig av p-spruta upplevde problem med sin libido, hela 37,3% av dessa kvinnor 

rapporterade avsaknad av lust. 28,6% och 27,6% av de kvinnor som behandlades med 

p-stav respektive p-ring upplevde att de saknade intresse för sex (Boozalis et al. 2016). 
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En kvinna beskrevs sin erfarenhet så här ”...ever since I have been on hormonal birth 

control, my sex drive has dropped a ton.” (Higgins et al. 2015).	
Att kvinnor som behandlas med hormonella metoder oftare upplevde ett lågt intresse för 

sex stryks i Malmborg et als. (2016) studie där endast 10,9% av kvinnorna som använde 

kopparspiral upplevde en negativ effekt på libidon jämfört med 27,7% av kvinnorna 

som använde hormonspiral. Andra studier visar dock att vissa kvinnor upplever positiva 

effekter av hormonspiralen när det kommer till sexlust och sexuell funktion (Caruso et 

al. 2018; Bastianelli, Farris & Benagianos 2011). Av de kvinnor som använde 

kombinationspiller, p-plåster och p-ring upplevde 27% minskad lust, liksom 27,4% av 

kvinnorna som använde någon typ av progesteron-frisättande metod. 167 av 503 

kvinnor som använde någon form av hormonell metod upplevde den frånvarande 

sexlusten tillräckligt problematisk att de planerade att byta metod, av de som använde 

en hormonfri metod var det endast 17 av 186 kvinnor som funderade på att byta metod 

på grund av samma anledning (Malmborg et. al 2016). 	
	
3.3 Kvinnors erfarenheter av smärta och rädsla vid insättning av spiral.	
Rädsla för smärta vid insättning av spiral är en av anledningarna till att kvinnor väljer 

att använda ett annat preventivmedel (Bharadwaj et al. 2012; Nanda et al. 2018). Trots 

detta är det få kvinnor som verkligen upplever svår smärta vid insättning av spiral. I 

Bastianelli, Farris och Benagianos (2011) och Caruso et als. (2018) studier framgår det 

att majoriteten av kvinnorna upplevde ingen eller endast måttlig smärta vid insättning 

av spiral. De kvinnor som upplevde smärta var till stor del de som behövde en 

tenaculum (medicinskt instrument) för att kunna sätta in spiralen (Caruso et al. 2018). 

Ingen skillnad i smärta sågs heller hos de kvinnor som satte in en spiral i samband med 

förlossningen (Kumar et al. 2014). 	
För att minska eventuell smärta vid insättning har olika försök med lokal smärtlindring 

gjorts (Rapkin et al. 2016; Fouda et al. 2016; Lathrop, Haddad, Padilla McWhorter & 

Goedken 2013). Vid användning av lidokain gel innan insättningen upplevde kvinnorna 

ingen skillnad i smärtlindring jämfört med placebo, den enda minskningen på smärta 

sågs när spiralen sattes in med en tenaculum (Rapkin et al. 2016). Lika var det när 

kombinationen lidokain gel och diklofenak användes (Fouda et al. 2016). En variant av 

smärtlindring som däremot visade sig ha motsatt effekt var den med misoprostol, 

kvinnorna i den aktiva testgruppen upplevde insättningen mer smärtsam än kvinnorna i 

placebogruppen (Lathrop et al. 2013). 	
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Trots att de flesta kvinnor upplevde insättningen av spiral relativt smärtfri så var det 

ändå flera kvinnors erfarenhet att de behövde smärtstillande läkemedel ett par dagar 

efter proceduren (Rapkin et al. 2016). 	
	
3.4 Kvinnors erfarenheter av bemötande inom vården	
Vilket bemötande en kvinna får från sin vårdgivare kan ha stor betydelse för kvinnans 

upplevda trygghet (Amico et al. 2016; Merki-Feld & Gruber 2014). 	
I en studie av Amico et al. (2016) berättade kvinnor som funderat på att avsluta sin 

behandling med koppar- eller hormonspiral i förtid om bemötandet de fått av sin 

vårdgivare. Drygt hälften av kvinnorna rapporterade att deras vårdgivare hade försäkrat 

dem om att valet att behålla eller ta bort spiralen var helt upp till dem. De kvinnor som 

hade blivit intygade om att det var deras beslut hade en mer positiv upplevelse av mötet 

med vårdgivaren, oberoende om mötet slutade med fortsatt eller avslutad behandling. 

En av kvinnorna uttryckte sig så här “I felt relieved from knowing that if I want them to 

take it out, it was possible. I also felt happy about the fact of she was down for whatever 

I chose”, denna kvinna valde att fortsätta behandlingen (Amico et al. 2016).	
Trots att mer än hälften av vårdgivarna försäkrat sina patienter om att beslutet var upp 

till dem var det få kvinnor som upplevde sin vårdgivare neutral i diskussionen, de flesta 

kvinnor upplevde att deras vårdgivare var emot att avsluta behandlingen. Några kvinnor 

kände sig ignorerad eller till och med kränkta och en kvinna upplevde det som att 

hennes vårdgivare dumförklarade henne (Amico et al. 2016).  

	
	

4. Diskussion	
	
4.1 Huvudresultat 	
Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors erfarenheter av att använda 

reversibla preventivmedel och resultatet visar att många kvinnor upplever att de 

påverkas av vänner, bekanta och media samt av deras vårdgivare inför valet av 

preventivmedel. Det handlar ofta om rädslor och oro till exempel om en väninna haft en 

dålig erfarenhet av en metod. Många kvinnor väljer p-piller eftersom det är en metod 

som ofta används av andra i deras närhet, många upplever dock oro över säkerheten vid 

användning av p-piller då risken att missa ett piller är stor. Detta är en upplevelse som 



 

 15 

kvinnor som använder mer långverkande metoder som spiraler, p-ring eller p-stav 

slipper eftersom dessa är svåra att felanvända vilket resulterar i att kvinnorna upplever 

en större trygghet. En faktor som också har betydelse för kvinnors trygghet är hur hon 

blir bemött av sin vårdgivare, även metodens påverkan på kvinnans menstruation är 

viktig för hennes välmående. 	
	
4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1	Ett	preventivmedels	för-	och	nackdelar		

Alla preventivmedel har för- och nackdelar men inte alla kvinnor upplever dessa på 

samma sätt och inte heller alla väljer preventivmedel av samma orsaker. Gemensamt för 

de flesta kvinnor är dock att de väljer att använda någon form av preventivmedel för att 

förhindra att bli gravida (Bharadwaj et al. 2012; Higgins et al. 2015). 	
Även om den främsta orsaken är att förhindra graviditet är det ändå kvinnor som oroar 

sig för att inte kunna bli gravida längre fram om de till exempel väljer spiral som 

preventivmedel (Bharadwaj et al. 2012). Denna rädsla är obefogad och grundar sig med 

all säkerhet i okunskap, både när det gäller hur reproduktionen går till samt vilka 

preventivmedel som finns att tillgå. Spiraler har ingen effekt på framtida fertilitet efter 

borttagning mer än att menstruationen kan ta några veckor att starta igång igen 

(Borgfeldt et al. 2010). 	
En del kvinnor anger menstruationsrubbningar som en stor anledning till att börja med 

ett preventivmedel då dessa har visat sig kunna förbättra symtom vid bland annat 

oregelbundna blödningar, smärta, dysmenorré och PMS (Bastianelli, Farris & 

Benagiano 2011; Caruso et al. 2018; Nanda et al. 2018). Problem relaterade till 

menstruationen påverkar ofta kvinnans livskvalitet negativt och många kvinnor tror inte 

att det finns något att göra åt besvären. Genom att undervisa kvinnor redan i ung ålder 

om menstruationsrelaterad problem och vad de kan göra för att lindra dessa kan vi 

förbättra deras livskvalitet och mående (Rapkin & Mikacich 2013). Sjuksköterskor 

möter i sitt dagliga arbete människor i alla olika åldrar och har då en ypperlig möjlighet 

att lyfta frågor om reproduktion och preventivmedel. Svårigheten här är att 

sjuksköterskor ofta känner sig obekväma med att prata om dessa ämnen (Hulter 2014) 

men genom att ha ett öppet sinne och en vilja att se hela den andra människan 

(Travelbee 1971) kan vi förbättra livskvaliteten hos denne. 	
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En del kvinnor väljer bort spiraler på grund av kostnaden för dessa (Caruso et al. 2018; 

Nanda et al. 2018), något som borde sättas i relation till den tidsperiod som 

preventivmedlet är verksamt. Det må vara en hög engångskostnad men på sikt är det 

ekonomiskt försvarbart att börja med spiral. Genom att tydliggöra detta för kvinnor 

skulle säkert fler välja denna preventivmetod. I Sverige får dessutom ungdomar under 

18 år läkemedel gratis (SFS 2002:160), även preventivmedel är gratis för de som är 

under 21 år och i vissa regioner subventioneras preventivmedel ända upp till 25 års 

ålder (1177 Vårdguiden 2018).  

 

4.2.2	Preventivmedels	påverkan	på	sexlivet	

Ett återkommande tema i flera studier var att ett preventivmedels säkerhet har väldigt 

stor betydelse när det kom till kvinnors sexuella välmående (Bharadwaj et al. 2012; 

Higgins et al. 2015). Risken att bli gravid kan generera en sexuell blockad vilket kan 

vara en lustdödare. Den höga säkerhet som spiraler har ses därför som en stor fördel 

(Higgins et al. 2015). 	
Enligt Borgfeldt et al. (2010) är, förutom sterilisering, hormonspiralen den metoden 

med högst säkerhet. Efter den kommer kombinerade p-piller, dock kräver denna metod 

att kvinnan kommer ihåg att ta pillren på rätt sätt, något som många kvinnor upplevde 

besvärligt (Higgins et al. 2015; Merki-Feld & Gruber 2014).  	
Att ha en oregelbunden menstruationscykel var det många kvinnor som ansågs påverka 

sexlivet negativt (Higgins et al. 2015). Många valde därför bort spiraler eftersom dessa 

kan ge oregelbundna blödningar till en början. Det många inte är medvetna om dock är 

att hormonspiraler ofta resulterar i en minskning eller avsaknad av blödning efter en tids 

användning (Bastianelli, Farris & Benagiano 2011; Borgfeldt et al. 2010; Nanda et al. 

2018). Många kvinnor valde istället p-piller av just den anledningen att de skulle kunna 

påverka sin menstruationscykel (Bharadwaj et al. 2012; Higgins et al. 2015). En annan 

faktor som kan påverka sexlivet är det faktum att hormonella metoder många gånger 

kan ha en negativ effekt på kvinnans libido (Borgfeldt et al. 2010) detta styrks i flera 

studier (Boozalis et al. 2016; Higgins et al. 2015; Malmborg et. al 2016). Därför kan 

hormonfria metoder vara ett bättre alternativ. Det är en sjuksköterskas uppgift att genom 

att ge råd och stöd skapa möjlighet för sexuellt välbefinnande (Hulter 2014; Travelbee 

1971).	
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4.2.3	Rädsla	och	smärta	vid	insättning	av	spiral	

Enligt Bharadwaj et al. (2012) och Nanda et al. (2018) kan rädsla för eventuell smärta 

avskräcka kvinnor från att välja spiral som preventivmedel och det är en faktor som 

författarna till föreliggande litteraturstudie kan förstå. En stor del kvinnor upplever 

ingen smärta alls vid insättning (Caruso et al. 2018; Rapkin et al. 2016; Fouda et al. 

2016; Lathrop et al. 2013) men en del kvinnor gör det, speciellt då en tenaculum 

används (Caruso et al. 2018; Fouda et al. 2016; Rapkin et al. 2016). Rädslan kan dock 

vara relaterad till osäkerhet och okunskap och inte nödvändigtvis alltid kopplad till en 

eventuell smärtupplevelse. Rädslan kan också bero på att den gynekologiska proceduren 

upplevs vara en sårbar och utsatt situation för många kvinnor. För att reducera lite av 

denna känsla bör vårdpersonalen se till att ge tillräcklig information både före, under 

och efter proceduren (Jerpseth 2011). 	
Enligt Travelbee (1971) är målet med omvårdnad att stödja individer till att hantera 

lidande och hjälpa dem att finna mening och hopp i olika situationer. För att som 

sjuksköterska kunna göra detta kan det vara fördelaktigt att hänvisa till studier, liknande 

de som använts i föreliggande litteraturstudie, när man pratar med kvinnor som har 

tankar på att sätta in en spiral. Genom att beskriva för dem hur andra kvinnor upplevt 

insättningen, att smärtan är övergående och i värsta fall endast varar i några dagar 

(Rapkin et al. 2016) samt att spiralen sedan ger ett säkert skydd mot graviditet i 3 eller 5 

år beroende på sort, kan vara betryggande för kvinnan. Intressant att veta är att många 

kvinnor inte upplever någon smärta alls relaterad till insättning av spiral, speciellt då det 

sker strax efter barnafödande (Kumar et al. 2014). 

	

4.2.4	Att	stötta	kvinnan	i	sitt	beslutsfattande		

Genom att känna till vilka anledningar en kvinna har till att välja ett preventivmedel 

framför ett annat samt vilka biverkningar olika preventivmedel kan orsaka, kan 

sjuksköterskan i sitt möte med patienten lättare stötta och ge råd. Att vara medveten om 

hur stort inflytande vårdgivaren har på patienten när det kommer till beslut rörande sin 

hälsa (Merki-Feld & Gruber 2013; Nanda et al. 2018) är av största vikt eftersom en stor 

del av sjuksköterskans jobb är att stötta människor till att ta egna beslut (Willman 2014; 

Hedelin, Jormfeldt & Svedberg 2014). Genom att informera kvinnor om olika 

preventiva metoder, hur de fungerar samt vilka för- och nackdelar som kan uppstå vid 
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användning, kan bättre compliance till preventivmedlet uppstå och genom det färre 

oönskade graviditeter. 	
Sjukvården ska anpassas efter den enskilda individen (Svensk sjuksköterskeförening 

2017), något som Travelbee (1971) belyser vikten av i sin teori, och då borde även valet 

av preventivmedel anpassas därefter. Att tänka att alla kvinnor upplever användningen 

av preventivmedel på samma sätt bäddar för dålig compliance hos kvinnorna och en 

negativ påverkan på deras hälsa. Genom att utbilda kvinnor kring fertilitet och 

preventiva metoder stärker vi deras empowerment (Upadhyay et al. 2014).  	
	
4.3 Metoddiskussion	
I föreliggande litteraturstudie har författarna använt en deskriptiv design vilket enligt 

Polit och Beck (2016) är bra för att beskriva olika fenomen. Artikelsökningen gjordes i 

databasen Medline via sökmotorn PubMed vilken anses vara en av de främsta 

databaserna för omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2016). Eftersom syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva kvinnors erfarenheter av att använda reversibla 

preventivmedel och fokus var på omvårdnad och inte medicin, valde författarna att 

endast använda denna databas. För att begränsa artikelsökningen till artiklar relevanta 

till litteraturstudiens syfte användes den booelska söktermen AND (Polit & Beck 2016). 

Genom att genomföra sökningen på detta sätt kunde författarna till föreliggande 

litteraturstudie hitta artiklar som innehöll båda sökorden; Contraceptive devices female 

och Experiences. Sökningen begränsades även till artiklar utgivna under de senaste tio 

åren. Detta är en styrka i föreliggande litteraturstudie då nyare artiklar ger ett mer 

aktuellt resultat. Anledningen till att ingen språklig begränsning gjordes var att det inte 

förekom någon artikel på annat språk än engelska vid genomförd sökning. Att artiklarna 

var skrivna på engelska och författarna till föreliggande litteraturstudie hade svenska 

som modersmål är något som skulle kunna ses som en svaghet då eventuella 

feltolkningar skulle kunna uppstå. Författarna anser dock att de haft tillräckliga 

kunskaper i det engelska språket för att göra artiklarnas innehåll rättvis. Sökningen hade 

inga ytterligare begränsningar mer än att artiklarna skulle vara tillgängliga via 

Högskolan i Gävle. 

För att sålla bland artiklarna användes olika inklusions- och exklusionskriterier. Alla 

artiklar skulle vara vetenskapliga och relevanta till föreliggande litteraturstudies syfte 

och endast primärkällor användes. En styrka i föreliggande litteraturstudie är att endast 

artiklar som följde mallen för IMRAD användes i resultatet. Detta gjorde artiklarna 



 

 19 

enklare att överblicka i och med att de var strukturerade på samma sätt; Introduktion, 

Metod, Resultat och Diskussion (Polit & Beck 2016). Författarna till denna 

litteraturstudie valde att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar eftersom 

utbudet av kvalitativa artiklar var begränsat. Detta innebär en svaghet i studien eftersom 

syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter (Polit & Beck 2016). Fler kvalitativa 

artiklar hade varit önskvärt för att få en ökad förståelse för kvinnors upplevelser av 

användningen av reversibla preventivmedel.  

Författarna till denna litteraturstudie valde att inrikta sig på hormonella metoder och 

livmoderinlägg och detta resulterade i att artiklar om barriärmetoder, naturliga metoder, 

abort och irreversibla preventivmedel exkluderades. 	
Artiklarna som framkom genom artikelsökningen granskades först översiktligt för att 

sedan bearbetas mer genomgripande med hjälp av relevans- och kvalitetsmallar, något 

som hjälpte författarna till föreliggande litteraturstudie att minska ner urvalet av artiklar 

till de som verkligen var relevanta till studiens syfte. Artiklarnas resultat och metod 

specificerades även i två tabeller vilket gjorde innehållet tydligare och lättare att 

överblicka (Polit & Beck 2016). 	
En styrka i denna litteraturstudie var att två författare granskade artiklarna och dess 

innehåll, på så sätt ökade sannolikheten för att resultatet skulle vara objektivt och risken 

för bias minskade (Polit & Beck 2016). 	
	
4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 	
Att ha ett säkert preventivmedel är av yttersta vikt för en kvinna som inte önskar bli 

gravid, viktigt är också att kvinnan använder preventivmedlet på rätt sätt. Det är dock 

inte bara huruvida kvinnan blir gravid eller inte som avgör om metoden är lämplig eller 

ej, viktigt är också hur kvinnan mår under tiden hon använder metoden. Preventivmedel 

kan medföra många olika biverkningar, en kvinna kan uppleva flera jobbiga 

biverkningar medan en annan kvinna inte upplever några problem trots att de använder 

samma metod (Borgfeldt et al. 2010). Eftersom det är så individuellt vilken metod som 

passar bäst anser författarna till föreliggande litteraturstudie att det är viktigt att prova 

sig fram och prata om de problemen som eventuellt uppstår. Många kvinnor lider dock i 

tysthet eftersom det för många är tabu att prata om kroppsfunktioner, sex och psykisk 

hälsa, vissa kvinnor har till och med svårt att prata med sin partner om sex och 

preventivmedel (Marston, Renedo & Nyaaba 2018). 	
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Det är en sjuksköterskas uppgift att främja en öppen dialog samt att se till att människor 

får lämplig, korrekt och tillräcklig information (Svensk sjuksköterskeförening 2017) 

därför borde vi som sjuksköterskor öppna konversationen, lyfta frågor om sexuell 

funktion, fertilitet och preventivmedel på flera ställen inom sjukvården, och inte endast 

på ungdoms- och mödravårdsmottagningar. Detta kan resultera i en ökad kunskap och 

bekvämlighet i att prata om ämnet vilket långsiktigt förbättrar kvinnors hälsa. Detta 

kräver dock en del från sjuksköterskan, hen måste såklart ha tillfredsställande kunskap 

inom ämnet men också själv lära sig att prata om dessa ämnen som för vissa kan vara 

obekväma att diskutera. Förhoppningsvis ges hen tillräckligt med tillfällen att öva på 

detta under sjuksköterskeutbildningen. 	
	
4.5 Förslag till fortsatt forskning	
De flesta studier relaterade till kvinnors erfarenheter av preventivmedelsanvändning är 

kvantitativa och dessa studier klargör vilka symtom och liknande som kvinnor upplever 

men det behövs fler kvalitativa studier som kan ge en förståelse för hur kvinnorna mår, 

vad de tänker och hur de påverkas i vardagen. 	
Intressant är det också att det finns en del studier som är kopplade till preventivmedels 

påverkan på sexlivet, däremot saknas det kurslitteratur inom ämnet att koppla dessa till. 

Detta kan anses vara ett problem då preventivmedels påverkan på sexlivet därför kan 

förbises i sjuksköterskeutbildningen. Anledningen till att detta är problematiskt är 

eftersom sex och sexualitet för många är en viktig del av livet. Det är inte endast 

kurslitteratur kopplad till sex och preventivmedel som saknas, det saknas kurslitteratur 

kring sex rent generellt. 	
	
4.6 Slutsats	
Kvinnors erfarenheter kring reversibla preventivmedel är ytterst individuella och 

komplexa. Många faktorer har betydelse för upplevelsen av användningen av 

preventivmedel och många kvinnor upplever problem när det kommer till deras metod. 

Det är viktigt att som sjuksköterska ta upp ämnen rörande sexuell hälsa och 

reproduktion för att belysa dessa problem och förhoppningsvis kunna lösa dem.  	
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Bilaga 1: Tabell 2, Resultatöversikt 

Författare Syfte Resultat 

Amico, Bennett, Karasz & 

Gold.  
2016. 

Att beskriva kvinnors erfarenheter av att begära att få sin 

spiral uttagen inom de första nio månaderna.  
 

Alla kvinnor i studien övervägde att ta ut sin spiral på grund av biverkningar.  

50 % av kvinnorna som bad att få sin spiral uttagen fick den avlägsnad, de andra 

50% blev övertalade att behålla spiralen. Endast 3 av 16 kvinnor upplevde att 

deras vårdgivare var neutral under diskussionen om avlägsnande, resterande 

upplevde att vårdgivaren ansåg att de skulle behålla spiralen. Några kvinnor 

upplevde att vårdgivaren inte respekterade deras vilja. 
 

Bastianelli, Farris & 

Benagiano.  
2011. 

Att karakterisera förändringar i blödningsmönster och dess 

effekt på sexualitet och livskvalitet bland italienska kvinnor i 

fertil ålder efter införandet av en hormonspiral. 
 

Menstruationsflödet minskade hos alla kvinnor som deltog i studien, både vad 

gäller mängd och varaktighet. Även om mellanblödningar var närvarande hos 

93,7% av kvinnorna, försvann dem inom 6 månader i de flesta fall. Amenorré 

(utebliven mens) uppstod hos 29,5% av alla kvinnor inom de första 6 månaderna. 

Frågeformulären visade förbättring av livskvaliteten med minskad 

samlagsrelaterad smärta och förbättrad sexuell lust. 

 
 

Berenson, Tan, Hirth & 

Wilkinson.  
2013. 

Att undersöka om 15–19-åriga kvinnor som använder spiral 

upplevde mer komplikationer, misslyckanden och om de 

avbröt användandet tidigare än vuxna kvinnor i åldern 20–44 

år. Även om det var någon skillnad i utfallet mellan de som 

använde hormonspiral och kopparspiral undersöktes.  

 Allvarliga komplikationer under det första året uppkom lika infrekvent i alla 

åldrar och oberoende av typ av spiral. Hormonspiral kan dock vara ett bättre val 

då sannolikheten för komplikationer, misslyckanden och avbruten användning 

visade sig vara lägre än hos de som använde kopparspiral. 



 

 
 

Bharadwaj, Akintomide, 

Brima, Copas & D'Souza. 
2012. 

Att identifiera faktorer relevanta för tonåringars och unga 

kvinnors val av preventivmedel samt orsaker till varför vissa 

väljer långverkande reversibla preventivmetoder och andra 

inte. 
 
 

De viktigaste faktorerna i valet av preventivmedel är effektivitet, skydd från 

sexuellt överförbara sjukdomar, att de inte stör sexlivet och att partnern är nöjd. 

Kvinnorna upplevde att tillförlitligheten och att de är långtidsverkande var 

viktiga fördelar vid valet av långverkande reversibla preventivmetoder. Rädsla 

för smärta och nålar är dock en anledning till att unga kvinnor väljer bort 

långtidsverkande preventivmedel. 
 

Boozalis, Tutlam, Chrisman 

Robbins  & Peipert. 
2016. 

Att undersöka hormonella preventivmedels effekt på 

kvinnors sexuella lust. 
 

Mer än en av fem deltagare (23,9%) rapporterade att de saknade intresse för sex, 

6 månader efter att ha inlett en ny preventivmetod. Kvinnor som använde 

medroxiprogesteron, vaginalring och implantat rapporterade oftare brist på 

intresse för sex än kvinnor som använde kopparspiral. 	

Caruso, Cianci, Giovanni 

Vitale, Fava, Cutello & Cianci.  
2018.  

Att undersöka effekten av levonorgestrel-frisättande 

hormonspiral på sexuell funktion och livskvalitet hos kvinnor 

som har genomgått en abort.	
Hormonspiralens effekt på dysmenorré undersöktes även. 	
 

 

Kvinnor upplevde en förbättring av livskvaliteten vid både 6 och 12 månaders 

användning av hormonspiral. Den sexuella funktionen förbättrades och 

dyspareuni (smärta vid samlag) minskade under studieperioden jämfört med 

start. Även dysmenorré förbättrades vid 6 och 12 månader. 	
Många kvinnor väljer dock bort hormonspiralen på grund av kostnaden för 

preventivmedlet. 	
 

Fouda, Eldin, Elsetohy, Tolba, 

Shaban & Sobh.	
2016.	

Att fastställa effekten av lidocaine gel och diklofenak som 

smärtstillande vid insättning av spiral.  
Kvinnorna upplevde något bättre smärtlindring vid insättning av spiralen med en 

tenaculum än de i placebogruppen. I övrigt ingen skillnad. 



 

 
 

Higgins, Ryder, Skarda, 

Koepsel & Bennett.  
2015. 

Att beskriva unga kvinnors tankar och erfarenheter 

beträffande sexuella aspekter vid användning av spiraler. 
 

 

 

 
 

Sex teman uppstod vad det gäller kvinnors erfarenheter och attityder kring 

spiraler: Säkerhet (skydd mot graviditet, hämmar ej sexlivet), Spontanitet 

(underlättar spontant sex), Sexuella aspekter av blödning och kramper 

(biverkningar kan påverka sexlivet), Liten mängd hormoner (påverkar sexlusten 

mindre än andra hormonella preventivmedel), Trådens påverkan på sexpartnern 

(kan orsaka obehag hos partnern) och Ingen sexuell förändring (spiralen hade 

ingen inverkan på sexlivet). 	 

Kumar, Sethi, 

Balasubramaniam, Charurat, 

Lalchandani, Semba & Sood. 
2014. 

Att beskriva kvinnors erfarenhet och tillfredsställelse med 

valet att sätta in en spiral efter förlossningen, samt 

komplikationer som utstötning eller infektion i samband med 

insättningen. 
 
 

Nästan alla kvinnor var nöjda med spiralen i samband med införandet och över 

90% av kvinnorna rapporterade att de var nöjda även vid uppföljningstillfället 

sex veckor senare. 	
Frekvensen av utstötning och infektion var relativt låg. Utstötning 3,8 % och 

infektion 5,4 %.	
 

Lathrop, Haddad, McWhorter 

& Goedken.  

2013.	

Att utvärdera om misoprostol hade någon effekt på smärta 

vid insättning av spiral. 
Kvinnorna som fick misoprostol innan insättningen av spiral upplevde mer 

smärta än de i placebogruppen.  

Malmborg, Persson, 

Brynhildsen & Hammar. 
2016. 

Att avgöra om en minskning av sexuell lust är mer utbredd 

bland kvinnor som använder hormonella preventivmedel än 

hos kvinnor som använder hormonfria preventivmedel, samt 

att ta reda på om en minskad sexuell lust ökar risken att byta 

till en annan preventivmetod. 
 

27 % av kvinnorna som använde hormonella preventivmedel, oberoende av typ, 

rapporterade en minskning av sexuell lust. Hos de som däremot använde 

hormonfria preventivmedel var det endast 12 % som upplevde en minskning av 

sexlusten. Kvinnor som hade en partner upplevde dubbelt så ofta en minskad 

sexuell lust än kvinnor utan partner. De kvinnor som upplevde minskad sexuell 



 

 
 

lust övervägde i större grad att byta preventivmetod än kvinnor som inte 

upplevde någon förändring.	
 

Merki-Feld & Gruber.  
2014. 

Att undersöka om rådgivning med detaljerad information om 

de olika hormonella preventivmedlen; p-piller, p-plåster och 

p-ring, påverkade unga kvinnors val av metod. 	
Även de faktorer och begrepp som har betydelse för valet av 

preventivmedel identifierades. 	

Efter rådgivning bestämde mer än en tredjedel av alla kvinnor i studien att 

använda en annan preventivmetod än den de egentligen hade tänkt. 	
Unga kvinnors val av preventivmetod påverkas till stor del av rådgivning. 	
 

Merki-Feld & Hund.  
2010. 

Att samla data om menstruationscykeln och cykelrelaterade 

symtom vid användning av p-ring.  
 

Insamlade data styrker tidigare studiers resultat som säger att p-ringen förbättrar 

menstruationsrelaterade symtom som PMS, dysmenorré och huvudvärk. Både de 

som aldrig tidigare använt preventivmedel och de som bytte till p-ringen från ett 

annat preventivmedel, upplevde en förbättring i sina symtom. 
 

Nanda, Rademacher, Solomon, 

Mercer, Wawire & Ngahu. 
2018. 

Att undersöka attityder och uppfattningar kring 

användningen av spiraler, så som blödnings förändringar, 

preventivmedels-relaterad amenorré och upplevda fördelar 

med metoden. 
 

Den främsta orsaken till att kvinnor valde en spiral som preventivmedel var deras 

uppfattning om att metoden hade färre biverkningar jämfört med andra 

preventivmedel.  

Rapkin, Achilles, Schwarz, 

Meyn, Cremer, Boraas & 

Chen.  

2016. 

Att utvärdera effekten av självadministrerad lidokain gel på 

smärta vid insättning av spiral hos kvinnor som inte tidigare 

fött barn.  
 

Kvinnorna upplevde ingen skillnad i smärtintensitet vid användning av lidokain 

gel jämfört med de som fick placebo. Dock upplevde de mindre smärta när 

spiralen sattes in med en tenaculum. 34% av kvinnorna behövde smärtlindring 

under minst tre dagar efter insättningen. 	
De flesta kvinnor var nöjda med insättningen och 86% skulle rekommendera sina 

vänner att använda spiral.  



 

 
 

Short, Dallay, Omokanye, 

Hanisch & Inki. 
2012. 

 

Att jämföra användarnöjdhet, kontinuitet och anledningar till 

avbruten användning hos kvinnor i åldrarna 20–35 år som 

använde spiral eller p-stav.  
 

Både spiral och p-stav är accepterade preventivmedel hos kvinnor som tidigare 

använt p-piller. Fler kvinnor var dock nöjda med spiralen jämfört med p-stav. 	

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2: Tabell 3, Metodöversikt 

Författare, 

publicerings år, 

land. 

Titel Design och 

eventuell 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Amico, Bennett, 

Karasz & Gold. 
2016.  

USA.  

"She just told me to 

leave it": Women's 

experiences discussing 

early elective IUD 

removal. 

Deskriptiv 

design och 

kvalitativ ansats 

16 kvinnor i åldrarna 

18–35 år. 
Semistrukturerade 

telefonintervjuer. 
Forskarna transkriberade intervjuerna och 

kodade dem med hjälp av den analytiska 

programvaran NVivo10. Resultatet granskades 

och diskuterades. 

Bastianelli, Farris & 

Benagiano. 
2011.  

Italien. 

Use of the 

levonorgestrel-releasing 

intrauterine system, 

quality of life and 

sexuality. Experience in 

an Italian family 

planning center. 

 

 

 

 
 

Deskriptiv 

design och 
kvantitativ 

ansats 

128 kvinnor i åldrarna 

26–49 år.  
Enkäter. 

 
Gynekologisk undersökning 

och ultraljud vid studiens 

början, efter 3 och 6 

månader efter insättning av 

spiralen, samt två gånger per 

år efter det. 	
	
Cellprov en gång per år eller 

tidigare om nödvändigt. 	
 

Data analyserades med hjälp av SPSS version 

15 och presenterades som procent (%) och 

medelvärde (SD).	
	
Den statistiska betydelsen av skillnaden i 

blodförlust utvärderade som ett ensidigt test.	
	
Poäng för de psykometriska indexen vid 

screening och efter 12 månaders användning 

jämfördes med ett tvåsidigt t-test. 

 

Statistiska nivån av betydelse P <.05.  



 

 
 

Berenson, Tan, Hirth 
& Wilkinson. 

2013. 

USA. 

Complications and 

continuation of 

intrauterine device use 

among commercially 

insured teenagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Komparativ 

design och 

kvantitativ 

ansats. 

90 489 kvinnor i 

åldrarna 15–44 år.  
 

Elektroniska 
“health insurance” krav från 

ett privat försäkringsbolag.  

De statistiska analyserna gjordes i SAS version 

9.2. 	
Beskrivande statistik användes för att beskriva 

deltagarna. 	
	
Univariabel logistisk regressionsmodell 	
användes för att uppskatta sambandet mellan 

vilken typ av spiral som användes och 

deltagarens ålder, året spiralen sattes in och 

specialiteten hos den som satte in spiralen. 	
 
Multivariabel logistisk regressionsmodell 

användes för att utvärdera: 	
1) effekten av ålder, typ av spiral och hur det 

interagerar med utfallet (komplikationer, 

avbruten användning och misslyckanden)	
2) effekten av åldersgrupp, där tonåringar var 

den intressanta gruppen och de övriga två 

grupper användes som referens. 	
3) sambandet mellan komplikationer och 

avbruten graviditet. 
 



 

 
 

Bharadwaj, 

Akintomide, Brima, 

Copas & D'Souza. 

2012. 

England. 

Determinants of long-

acting reversible 

contraceptive (LARC) 

use by adolescent girls 

and young women. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deskriptiv 

design och 

kvantitativ 

ansats. 

194 kvinnor i åldrarna 

14–21 år.  
 

Enkäter Analyserna gjordes i STATA 10.1	
	
Förhållandet mellan demografiska särdrag och 

användningen av långverkande reversibla 

preventivmetoder testades genom ett Chi-

squared test.	
	
För att testa om användningen av långverkande 

reversibla preventivmetoder är förenat med 

värderingar av de faktorer som beskriver unga 

människors förväntningar av preventivmedel 

eller inte, användes ett Chi-squared test. 	
	
För att bedöma om vad som motiverar till att 

använda ett preventivmedel oftare var angett för 

vissa metoder och andra inte, användes 

Cochran’s Q test. 

Boozalis, Tutlam, 

Chrisman Robbins & 

Peipert. 
2016. 

USA.  

Sexual Desire and 

Hormonal 

Contraception.  

Korrelativ 

design och 

kvantitativ 

ansats. 

1938 kvinnor i åldrarna 

14–45 år. 
 

En standardiserad 

grundintervju ansikte mot 

ansikte.  
Regelbunden uppföljning 

genom telefonintervjuer.  
 

Analyserna gjordes i SPSS 22. Statistiska nivån 

av betydelse var P <0,05. 	
	



 

 
 

Demografiska särdrag hos deltagarna beskrevs 

genom att använda frekvens och procent. 	
	
Multivariabel logistisk regressionsmodell 

användes för att bedöma sambandet mellan 

preventivmetod och bristen på intresse för sex.	
 

Caruso, Cianci, 

Giovanni Vitale, Fava, 

Cutello & Cianci.  

2018.  

Italien.  

Sexual function and 

quality of life of women 

adopting the 

levonorgestrel-releasing 

intrauterine system 

(LNG-IUS 13.5 mg) 

after abortion for 

unintended pregnancy 

Deskriptiv 

design och 

kvantitativ 

ansats. 

128 kvinnor i åldrarna 

16–35 år.  
 

Enkäter vid start och 6 och 

12 månader efter insättning. 

 
Dagboksanteckningar. 

För jämförelser av de värden som erhölls från 

Female Sexual Function Index (FSFI) mellan 

baslinjen och båda uppföljningarna användes 

det icke-parametriska Wilcoxon rank-sum-testet 

med z-värden. 	
	
Student's t-test användes för att jämföra de 

värden som erhållits vid baslinjen med både 

uppföljning från SF-36-domänerna, VAS-

poängen, FSDS och frekvensen av sexuell 

aktivitet. 	
Resultatet var statistiskt signifikant när p <.05. 	
 

Fouda, Eldin, 

Elsetohy, Tolba, 

Shaban & Sobh.	
2016. 	

Diclofenac plus 

lidocaine gel for pain 

relief during intrauterine 

device	

Explorativ 

design och 

kvantitativ 

ansats. 

90 kvinnor i åldrarna 

18–50 år.  
 

Enkäter och VAS.	
	
Telefonuppföljning och ett 

uppföljande besök.	

Analyserna gjordes med hjälp av SPSS version 

15. 	
	



 

 
 

Egypten.	
 

 

insertion. A randomized, 

double-blinded, placebo-

controlled study	
 

 

  

 

Fortlöpande variabler jämfördes med t test och 

kategoriska variabler jämfördes med Chi-square 

test. Fischer’s exact test användes när den 

förväntade frekvensen var mindre än 5. 	
	
Multivariabel linjär regressionsanalysmodell 

användes för att testa de önskvärda effekterna 

av olika variabler för VAS. 

Higgins, Ryder, 

Skarda, Koepsel & 

Bennett.  
2015. 

USA. 
 

The Sexual 

Acceptability of 

Intrauterine 

Contraception: A 

Qualitative Study of 

Young Adult Women. 

Deskriptiv 

design och 

kvalitativ ansats 

50 kvinnor i åldrarna 

18–29 år. 
 

Fokusgruppsdiskussioner 

och enskilda intervjuer. 
 

Diskussionerna och intervjuerna spelades in 

och transkriberades. Varje intervju och 

fokusgrupp sammanfattades och viktiga delar 

markerades. Dessa delar framställs i studien 

som olika teman. 
 

Kumar, Sethi, 

Balasubramaniam, 

Charurat, Lalchandani, 

Semba & Sood. 
2014. 

Indien.  

Women's experience 

with postpartum 

intrauterine 

contraceptive device use 

in India. 

Deskriptiv 

design och 

kvantitativ 

ansats.  

2733 kvinnor i åldrarna 

15–49 år.  
 

Intervjuer och enkäter.  Analyserna gjordes i Stata version 10 och 12 

samt SAS version 9.	
Statistiska nivån av betydelse var P <0,05.	
	
Fortlöpande variabler presenteras som 

medelvärde (SD) och bestämda variabler 

presenteras som procent (%). För att jämföra de 

fortlöpande variablerna användes ett t-test och 



 

 
 

ett chi-square test användes för att jämföra de 

bestämda variablerna.	
	
Logisk regressionsmodell användes för att 

granska sambandet mellan demografiska och 

andra kovariat med problem eller 

komplikationer associerade med spiraler.	

Lathrop, Haddad, 

McWhorter & 

Goedken. 	
2013.	
USA.	

 

 

Self-administration of 

misoprostol prior to 

intrauterine device 

insertion	
among nulliparous 

women: a randomized 

controlled trial	
 

 

Experimentell 

design och 

kvantitativ 

ansats. 
 

73 kvinnor med en 

medelålder på 25,9 år.  
 

VAS och Enkäter. 
 

Analyserna gjordes med hjälp av Statistical 

package for the Social Sciences version 2.0. 	
 
För att bestämma skillnader mellan studie- och 

kontrollgruppen användes Chi-square analyser 

och Fischer’s exact test. 	
	
Mann-Whitney användes för att jämföra 

medianvärden för fortlöpande variabler.	

Malmborg, Persson, 

Brynhildsen & 

Hammar.  
2016. 

Sverige. 

Hormonal contraception 

and sexual desire: A 

questionnaire-based 

study of young Swedish 

women.  

Korrelativ 

design och 

kvantitativ 

ansats. 
 

1851 kvinnor i åldrarna 

22, 25 och 28 år.  
 

Enkäter Uppgifterna analyserades med hjälp av IBM 

SPSS version 21. Signifikansnivån fastställdes 

som p <0,05 för alla analyser.	
	



 

 
 

Resultatet presenteras som frekvenser och 

proportioner i tabeller och text. 	
	
Jämförelser av skillnader mellan grupper 

utfördes med ett X2 

test och när det förväntade antalet var mindre 

än fem användes Fischer’s exact test. 	
En binär multipel logistisk regressionsmodell 

användes för att justera för eventuella 

felaktigheter.	

Merki-Feld & Gruber. 

2014. 

Schweiz. 

Broad counseling for 

adolescents about 

combined hormonal 

contraceptive methods: 

the choice study. 

Experimentell 

design och 

kvantitativ 

ansats 

1032 kvinnor i åldrarna 

15–20 år.  
Rådgivning samt enkäter 

före och efter rådgivningen.  
Data analyserades genom sammanfattande 

statistik och frekvenstabeller.  
 

Merki-Feld & Hund. 

2010. 

Schweiz. 

Clinical experience with 

the combined 

contraceptive vaginal 

ring in Switzerland, 

including a subgroup 

analysis of previous 

Deskriptiv 

design och 

kvantitativ 

ansats 

1053 kvinnor i åldrarna 

15–51 år.  
 

Enkäter. 

 
Uppföljande besök.  

Det tvåsidiga Wilcoxon signed rank test 

användes för att jämföra utgångsvärdena med 

värdena vid uppföljningen.  

	
För att jämföra de olika grupperna användes det 

tvåsidiga Mann-Whitney U test och Kruskal-

Wallis test.  



 

 
 

hormonal contraceptive 

use. 
  

 

 

  

Nanda, Rademacher, 

Solomon, Mercer, 

Wawire & Ngahu. 

2018. 

Kenya. 

Experiences with the 

levonorgestrel-releasing 

intrauterine system in 

Kenya: qualitative 

interviews with users 

and their partners. 

Deskriptiv 

design och 

kvalitativ ansats 

29 kvinnor och 9 män i 

åldrarna 18–49 år.  
 

Semistrukturerade 
intervjuer.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Innehållet analyserades och kodades med hjälp 

av analysprogrammet NVivo version 11. 

Resultatet granskades och diskuterades. 	

Rapkin, Achilles, 

Schwarz, Meyn, 

Cremer, Boraas & 

Chen.  

2016. 

USA. 

Self-Administered 

Lidocaine Gel for	
Intrauterine Device 

Insertion in	
Nulliparous Women	

A Randomized 

Controlled Trial	
 

 

Experimentell 

design och 

kvantitativ 

ansats.  
 

59 kvinnor i åldrarna 

19–28 år.  
 

VAS-skalan.	
	
Enkäter.	
	
Uppföljning via telefon.	
 

 

Analyserna gjordes i STATA version 13.1. 	
Signifikansnivån fastställdes till P <.05.	
	
Demografiska, beteendemässiga och kliniska 

särdrag jämfördes med Fischer exact test och 

Mann-Whitney U test. 	
	
Skillnader i VAS jämfördes mellan grupperna 

med hjälp av Mann-Whitney U test. 



 

 
 

Short, Dallay, 

Omokanye, Hanisch & 

Inki. 2012.  
Frankrike, Irland, 

Slovakien och 

England. 
 

Acceptability of the 

levonorgestrel releasing-

intrauterine system and 

etonogestrel implant: 

one-year results of an 

observational study. 

Deskriptiv 

design och 

kvantitativ 

ansats. 
 

311 kvinnor i åldrarna 

20–35 år. 
Journalanteckningar. 
 
Enkäter (valfria att fylla i) 

Analyserna gjordes i 	
SAS 9.1	
	
Alla statistiska analyser var utforskande och 

beskrivande.	
	
Hur tillfredsställda deltagarna var med aktuellt 

preventivmedel mättes på en 5-degree Likert-

like scale.	
	
Den kumulativa behandlings 	
uppföljnings frekvensen jämfördes med 	
95% confidence intervals (CIs) lämpliga för det 

sammanhanget. 	
	
Eftersom observationsperioden skiljde sig för 

varje patient, användes life-table analys 

(Kaplan-	
Meier curve).	
 

 
 
	
	


