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Bakgrund 

 

Endometrios är en sjukdom som hos många kvinnor är förknippat med smärta och psykiskt lidande. 

(1) Det finns olika behandlingsmetoder vid endometrios, ofta står patienter och behandlande läkare 

inför ett val mellan medicinsk och kirurgisk behandling.(2) Vissa patienter väljer att genomgå 

hysterektomi med förhoppning om att smärtorna ska förbättras.(3,4) Det finns idag få studier som 

jämför läkemedelsförskrivning av smärtstillande läkemedel, psykofarmaka och neurofarmaka pre- 

och postoperativt efter hysterektomi hos patienter med endometrios. För att få ytterligare kunskap 

om olika operationstekniker vid hysterektomi undersöks också skillnader mellan 

läkemedelsförskrivning pre- och postoperativt vid olika hysterektomimetoder 

Studie  
 
Titel Minskar förskrivning av smärtstillande läkemedel och psykofarmaka/neurofarmaka 
till patienter med diagnos/bidiagnos endometrios efter hysterektomi, och har val av 
operationsmetod någon betydelse, en registerstudie. 
 
Syfte Att jämföra förskrivning av smärtstillande läkemedel och 
psykofarmaka/neurofarmaka pre- och postoperativt hos kvinnor som genomgår 
hysterektomi med diagnos/bidiagnosendometrios och att undersöka om val av 
operationsmetod har någon betydelse. 
 
Hypotes Förskrivning av smärtstillande läkemedel och psykofarmaka/neurofarmaka 
minskar postoperativt hos patienter som genomgår hysterektomi med 
diagnos/bidiagnosendometrios. Robotkirurgi minskar användandet av smärtstillande 
läkemedel postoperativt mer jämfört med andra operationsmetoder vid hysterektomiav 
patienter med diagnos/bidiagnosendometrios. 
 

Metod En longitudinell retrospektiv kohortstudie. Data kommer att inhämtas från tre 

register; svenska nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (gynop och 

gynkvalitetsregistret), slutenvårdsregistret och läkemedelsregistret.   

1) Genom datauttag från kvalitetsregistret identifieras samtliga patienter som 

genomgått total hysterektomi med eller utan salpingoophorektomi under en 

fyraårsperiod 2012-2015. Patienter med diagnos/bidiagnos endometrios kommer att 

jämföras med övriga patienter. Registret innehåller information om demografiska 

data och pre och postoperativa symtom. 

2) För att kvalitetssäkra registerstudien planeras också datauttag ur slutenvårdsregistret 

där identifieras samtliga patienter som genomgått hysterektomi under samma 

fyraårsperiod 2012-2015.Patienter med diagnos/bidiagnos endometrios kommer att 

jämföras med övriga patienter. 
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3) Ur läkemedelsregistret hämtas uppgifter om receptförskrivning av smärtstillande 

läkemedel och psykofarmaka/neurofarmaka till samma patientgrupper som ovan 

mellan åren 2009-2018 dvs tre år preoperativt och tre år postoperativt. 

Utfallsmått 

Delstudie 1: Studiens primära utfall är skillnader i förskrivning av smärtstillande 

läkemedel och psykofarmaka/neurofarmaka tre år preoperativt jämfört med tre år 

postoperativt hos kvinnor med diagnos/bidiagnos endometrios som opereras med 

hysterektomi. Studiens sekundära utfall är att jämföra pre- och postoperativ förskrivning 

av smärtstillande läkemedel och psykofarmaka/neurofarmaka till endometriosgruppen 

jämfört med övriga patienter som genomgått hysterektomi 2012-2015. Ett sekundärt 

utfall är också patienternas uppfattning om hur nöjda de är med operationen. 

Delstudie 2: Studiens primära utfall är jämförelse mellan olika operationsmetoder 

avseende förskrivning av smärtstillande läkemedel och psykofarmaka/neurofarmaka till 

patienter med diagnos/bidiagnos endometrios som genomgått hysterektomi 2012-2015. 

Vg se tabell nedan. 

 

Operationsmetod Mängd 
läkemedel A 
preop 

Mängd 
läkemedel A 
postop 

Mängd 
läkemedel B 
preop 

Mängd 
läkemedel B 
postop 

etc 

Abdominell 
hysterektomi 

     

Vaginal 
hysterektomi 

     

Laparoskopiskt 
assisterad vaginal 
hysterektomi 

     

Total 
laparoskopisk 
hysterektomi 

     

Robotassisterad 
laparoskopisk 
hysterektomi 

     

 

 

 

 
Betydelse Endometrios är en sjukdom som hos vissa kvinnor är förknippat med mycket 
smärta. Endometrios går att behandla på olika sätt, både medicinskt och kirurgiskt. Det 
är viktigt ur ett patientperpektiv och ur ett samhällsekonomiskt perpektiv att ta reda på 
om förskrivning av smärtstillande läkemedel och psykofarmaka/neurofarmaka minskar 
till kvinnor med endometrios som genomgår hysterektomi. Det är också viktigt att 
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undersöka om skillnader i operationsmetod kan påverka förskrivningen av dessa 
läkemedel. 
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