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Sammanfattning 

Bakgrund: Endometrios förekommer hos tio procent av kvinnorna i reproduktiv 

ålder och karakteriseras av att livmoderslemhinnan felaktigt växer 

utanför livmodern. Det är vanligt att det tar lång tid att få en diagnos och 

det påverkar kvinnorna både emotionellt och fysiskt. Sjukdomen är 

kronisk och trots att det finns många olika behandlingsformer är 

symtomen ofta svåra att bli av med. Att leva med endometrios är en 

subjektiv upplevelse och det är därför viktigt att sjuksköterskan ger 

individanpassad och adekvat vård. Kvinnornas situation behöver beaktas 

för att kunna lindra deras lidande.

Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med endometrios.

Metod: Metoden för studien har varit en litteraturöversikt. Skillnader och likheter

jämfördes i de tio resultatartiklarna.  Artiklarna har varit av både 

kvantitativ och kvalitativ design och inhämtades från databaserna  

PubMed, Cinahl Complete och Academic Search Complete. 

Resultat:

Diskussion

Ur resultatet framkom fyra teman. Det första temat var Kvinnors 

välbefinnande med två subteman; Fysik välbefinnande och Psykiskt 

välbefinnande. Det andra temat var Ekonomiska svårigheter med följande

subteman; Sjukfrånvaro och Arbete. Det tredje temat var Förlust av 

femininitet med två subteman; Sexuell hälsa och Infertilitet. Det fjärde 

och sista temat var Socialt med kommande två subteman; Relationer till 

närstående och Betydelsen av stöd. 

Upplevelsen av att leva med endometrios var förenat med otillräcklig 

hjälp mot smärta. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att ta kvinnans 

upplevelse på allvar och se till varje unik situation. Det styrks även av 

Jean Watsons “Human caring science nursing paradigm” där 

sjuksköterskan behöver arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. 
  
Nyckelord: Endometrios, upplevelse, leva med, leva, kvalitativ studie.

https://www.synonymer.se/sv-syn/karakterisera


Abstract

Background: Endometriosis occurs in ten percent of the women in reproductive age 

and is characterized by the endometrium incorrectly grows outside the 

uterus. It normally takes a long time to get a diagnose which affects the 

women both emotionally and physically. The disease is chronic and 

although there are many different therapies the symptoms are often 

difficult to get rid of. Living with endometriosis is a subjective 

experience and it is therefore important that the nurse provides 

personalized and adequate care. The women's situation needs to be 

considered to alleviate their suffering.

Aim: The aim was to illuminate the women's experience of living with 

Endometriosis.

Method: The method of the study has been a literature review. Differences and 

similarities were compared in the ten results articles.

The articles have been of both quantitative and qualitative design and 

were collected from databases PubMed, Cinahl Complete and Academic 

Search Complete.

Results: Four results emerged from the result. The first theme was Women's well-

being with two subtemens; Physical well-being and mental well-being. 

The second theme was Economic difficulties with the following 

subtemes; Sick leave and work. The third theme was Loss of femininity 

with two subtemens; Sexual Health and Infertility. The fourth and last 

theme was Social with upcoming two subtemens; Relationships with 

related parties and the importance of support.

Discussion: The experience of living with endometriosis was associated with 

insufficient help against pain. Healthcare is responsible for taking the 

women's experience seriously and see to every unique situation. It is also

reinforced by Jean Watson's "human caring science nursing paradigm" 

where the nurse needs to work from an overall perspective.

Keywords: Endometriosis, experience, living with, live, qualitative study.
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1. Inledning

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska sjukvården bedriva rättvis vård på lika villkor oavsett 

kön och vår upplevelse är att det inte alltid fungerar i praktiken. Endometrios är en kronisk 

östrogenberoende gynekologisk sjukdom som kan ha en stark negativ inverkan på kvinnans 

dagliga liv. Många kvinnor upplever när de söker sjukvård för kraftiga smärtor att deras 

problem inte tas på allvar. Upplevelsen av att smärtan förminskas är vanlig och att sjukvården 

normaliserar menssmärtorna och därmed också deras rop på hjälp. Att få höra att de har för 

låg smärttolerans och att menssmärtan “är en del av att vara kvinna” gör att många försöker 

acceptera sitt tillstånd och “biter ihop”. Smärta är en individuell upplevelse som är svår att 

mäta och kan vara en bidragande orsak till varför kvinnors upplevelse inte alltid tas på allvar.  

Vi blev engagerade i sjukdomen endometrios för att vi båda har personer i vår omgivning 

som lever med sjukdomen. För dem har det varit en lång och krävande resa att få en diagnos 

och att lära sig leva med endometrios. Vi kommer som blivande sjuksköterskor med stor 

sannolikhet möta kvinnor med endometrios när de bestämmer sig för att söka vård. Det är då 

viktigt att vi besitter rätt kunskap för att på bästa sätt kunna hjälpa dem. Alla som söker 

sjukvård måste känna att just deras situation tas på allvar.   

2. Bakgrund

2.1 Endometrios            

Endometrios är en östrogenberoende, gynekologisk sjukdom som förekommer hos 10 procent 

av kvinnor i reproduktiv ålder (Ahn, et al., 2014). Sjukdomen betraktas som en hormonellt 

reglerad sjukdom (Ashrafi, Sadatmahalleh, Akhoond, & Talebi, 2015), vilket innebär att 

sjukdomen styrs av hormonnivåer. Sjukdomen kännetecknas av att livmoderslemhinnan 

istället för att växa i livmodern, felaktigt växer på bukhinnan, äggstockarna, äggledarna, 

urinblåsan, urinledarna eller på tarmarna (Seitz, et al., 2018). Det gör att det uppstår en 

kronisk inflammation och en kronisk bäckensmärta. Endometrios klassificeras i fyra 

svårighetsgradsnivåer; minimal, mild, måttlig och svår endometrios (Harris & Vlass, 2015). 

 Studier har visat att större menstruationsvolymer och kortare menstruationscykellängd ses 

som riskfaktorer för att utveckla endometrios (Saha, Kuja-Halkola, Tornvall & Marions, 

2016). Flera teorier om etiologin bakom endometrios har föreslagits och har visat att 

sjukdomen sannolikt är multifaktorell (Curtis & Adams, 2017). Den mest accepterade orsaken

till sjukdomen är the transplantation theory som förordar att kvinnor med sjukdomen får en 

retrograd menstruation, det vill säga att vätskan förs bakåt genom äggledarrören och vidare ut 
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i bukhålan. Endometriumfragment drivs under menstruationen genom äggledarna och in i 

bäckenhålan där de kan fastna på bäckenstrukturer och fortsätta sin tillväxt. Faktorer som kan 

påverka uppkomsten är vävnadens reaktion på hormoner, inflammation och på cellulär 

oxidativ stress, det vill säga en inre kemisk obalans där kroppen producerar skadligt syre. 

 2.2 Diagnos 

 Den kliniska diagnosen av endometrios är komplicerad (Suardika & Pemayun, 2018). Det är 

vanligt att det tar lång tid att få en diagnos vid sjukdomen (Geysenbergh, Dancet & Hooghe, 

2016). Medelålder vid diagnos är 25 till 34 år. (Vartanyan et al., 2015). Enligt Geysenbergh et 

al. (2016) är det viktigt att symtomatisk endometrios upptäcks när kvinnan är i tonåren. En 

fördröjning av diagnos är förknippat med svårare symtom och större sannolikhet för 

fertilitetsproblem. Man har uppskattat att upp till 50 procent av kvinnor som är infertila har 

endometrios (Saha et al., 2016). Förhållandet är dock komplext och påverkas av flera 

psykologiska och kulturella faktorer. Diagnosen ställs genom fysisk undersökning och klinisk 

presentation. Laparoskopi är standardmetoden för att fastställa en diagnos och biopsi kan 

säkerställa endometrisk vävnad. Palperande fynd vid endometrios karakteriseras av ömmande,

knottriga härdar på livmoderns baksida (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2016). 

Magnetröntgen är en annan diagnostisk metod som ger större specificitet än ultraljud (Curtis 

& Adams, 2017). Andra tester, i kombination med tidigare nämnda, inkluderar sänka och 

blodprovet CA-125 som vid endometrios visar förhöjt värde.

2.2.1 Symtom 

Det finns ett brett spektrum av symtom och många är diffusa. De vanligaste symtomen vid 

endometrios är dysmenorré, kronisk bäckensmärta och dyspareuni (Curtis & Adams, 2017). 

Dysmenorré innebär en smärtsam menstruation (Borgfeldt et al., 2016). 

Menstruationsblödningen är vanligen förknippad med lätta krampartade underlivssmärtor som

kan strama till ljumsken och ryggen. När kramperna blir så uttalade att de påverkar 

kvinnornas vardagstillvaro definieras det som dysmenorré. Man uppskattar att tio procent av 

menstruerande kvinnor lider av dysmenorré. Dysmenorré i kombination med endometrios kan

ge andra symtom; feber, takykardi, kräkningar, diarré, ryggsmärta och dysuri  (Harris & 

Vlass, 2015). Dysparueni kännetecknas av smärta vid samlag och kan förekomma hos både 

kvinnan och mannen. Dyspaeruni hos kvinnan kan vara ytlig eller djup. Ytlig innebär att 

smärtorna är lokaliserade till slida, blygd och yttre genitalier. En oeftergivlig och stel 
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slidkrans orsakar ofta smärta och svårigheter vid samlag. Vid djup dyspareuni uppkommer 

känslan av smärta långt inne i underlivet.

2.3 Behandling

Det finns idag inget botemedel mot endometrios (Endometriosföreningen, 2018). 

Behandlingen fokuserar därför på symtomlindring. Behandlingsformer vid endometrios 

rekommenderas utifrån kvinnans symtom och omfattning av skador (Dai, Li, Shi & Leng, 

2018). Behandlingen kan vara kirurgisk, hormonell eller en kombination av båda 

behandlingarna (Borgfeldt et al., 2016). Hormonell behandling används för att reducera 

östrogenets stimulerande påverkan på endometrios. Genom att annullera kvinnans 

menstruationscykler och stimulera kvinnan till amenorré, det vill säga blödningsbortfall, kan 

en lindring av sjukdomen ske. Amenorré sker när hypofysens insöndring av gonadotropiner 

minskar.                                               

En annan behandlingsform av endometrios är kombinerade p-piller (Suardika & Pemayun, 

2018). P-piller gör att den inflammatoriska reaktionen och östrogenhalten reduceras och kan 

förhindra sjukdomens utveckling (Borgfeldt et al., 2016). Dienogest är den verksamma 

substansen i de flesta kombinerade p-piller och kan även vara en effektiv smärtlindring 

(FASS, 1995). GnRH-analoger är en annan effektiv hormonell behandling som inducerar 

amenorré och undertrycker östrogenproduktion (Vartanya et al., 2015). Kroppen hamnar i ett 

konstgjort klimakterium och reducerar på så sätt symtomen (Endometriosföreningen, 2018). 

Vid svåra förändringar krävs kirurgi och all synlig endometrios tas bort laparoskopiskt 

(Borgfeldt et al., 2016). Kirurgi krävs framförallt vid sammanväxningar och 

infertilitetsproblem. Målet med kirurgisk behandling är att lindra symtom och reducera risken 

för fertilitetsproblem (Dai et al., 2018). För kvinnor utan barnönskan och som inte är 

mottagliga för behandling rekommenderas en hysterektomi. Beslut om vilken typ av kirurgi 

som ska genomföras beror på omfattningen av smärta relaterat till sjukdomen (Borgfeldt et 

al., 2016). Kvinnor med en diagnostiserad endometrios behöver informeras om sjukdomen. 

Det är framförallt viktigt då sjukdomen fodrar mångårig kontakt med sjukvården. 

2.4 Reproduktiv hälsa 

Reproduktiv hälsa syftar till att människan ska ha ett tryggt och tillfredsställande sexualliv 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Det ska ske utan att individen behöver oroa sig för 

komplikationer som kan ske vid sjukdom till exempelvis infertilitet. Infertilitet kännetecknas 

av att ett par har haft oskyddat samlag med en normal frekvens under minst ett år utan att 
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lyckats bli gravida (Borgfeldt et al., 2016). Infertilitet delas in i primär och sekundär 

infertilitet. Primär infertilitet innebär att paret aldrig kunnat åstadkomma en graviditet. 

Sekundär infertilitet betyder att paret inte kan åstadkomma en planerad graviditet. 

Begreppsmässigt är det viktigt att infertilitet skiljs från barnlöshet och sterilitet. Barnlöshet 

innebär att paret på grund av missfall inte kunnat fullfölja graviditeten. Sterilitet betyder 

varaktig oförmåga att kunna åstadkomma en graviditet.

    Reproduktiv hälsa syftar även till frihet att själv kunna planera när de ska föda barn, 

möjlighet till familjeplanering och en god hälso- och sjukvård (Folkhälsomyndigheten, 2018).

Det syftar även till att kvinnan ska uppleva trygghet vid graviditet eller förlossning. Det ger 

också förutsättningar för att barn som föds ska vara friska. Enligt Socialstyrelsen (2014) 

föreslås en nationell strategi inom området reproduktiv hälsa. Genom att inrätta gemensamma 

riktlinjer har Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsomyndigheten utformat nationella 

utgångspunkter som utgår från visionen att reproduktiv hälsa ska ske på lika villkor där hela 

befolkningens reproduktiva rättigheter ska respekteras.

2.5 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll är att främja hälsa genom att ta till vara på det friska hos patienten 

(Willman, 2012). Det kan ske genom att förebygga risker och motivera patienten till en 

hälsosammare livsstil. Sjuksköterskan behöver även se till vilka resurser patienten har, 

egenvårdskapacitet samt stötta och undervisa individen tillsammans med anhöriga. Det är 

viktigt att sjuksköterskan bemöter patienten på ett respektfullt, empatiskt och lyhört sett 

genom att låta patienten vara delaktig (Tingström, 2012 ). Information som ges behöver vara 

tydlig och individanpassad för att missförstånd inte ska ske. Enligt Willman (2012) utgör 

sjuksköterskan en viktig roll i omhändertagandet och sjuksköterskan behöver då besitta rätt 

kunskap för att kunna bemöta patienten. 

Kärnan i vårdandet är att respektera patienten (Almerud Österberg, 2012). Sjuksköterskan 

behöver etablera en relation för att kunna förstå patientens dimensioner och det kan ske 

genom att samverka tillsammans med patienten och lyssna när de berättar om sin situation. 

Det är även av största vikt att kunna agera och övervaka medicinskteknisk utrustning. 

Sjuksköterskan behöver dock vara observant att den medicinska aspekten inte föregår den 

personliga vårdrelationen. 

 En viktig del av rollen som sjuksköterska i gynekologisk vård är att genom professionell 

omvårdnad lindra lidande och ge stöd till individer med sexuell ohälsa (Hulter, 2012). Sexuell

hälsa relaterat till sexualitet omfattar både det emotionella, fysiska och sociala välbefinnandet.
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Det är viktigt att sjuksköterskan har ett respektfullt närmande utan diskriminering och 

förtryck. Sjuksköterskan ska kunna öppna upp för samtal kring sexualitet och våga samtala 

med patienten om sexuell hälsa. Varje verksamhet bör även ha bestämda råd och riktlinjer 

som de kan följa och ge till kvinnorna. Det är även sjuksköterskans ansvarsområde att vid 

behov kunna remittera patienten vidare så att de får hjälp till rätt behandling. 

 Vid omvårdnad på vårdavdelning är det viktigt att resurser finns tillgängligt för kvinnor 

som talar ett annat språk, har en annan kultur eller en annan religion (Borgfeldt et al., 2016). 

Det är särskilt viktigt inom gynekologin eftersom kvinnan kan uppleva sig mer utsatt i den 

specifika omvårdnaden. För att omvårdnaden ska bli optimal är det viktigt att sjuksköterskan 

vid början av samtalet frågar kvinnan om det är något specifikt de behöver ta hänsyn till. Det 

är även av största vikt att sjuksköterskan stämmer av att de känner sig bekväma med 

föreslagna åtgärder som diskuterats fram. Sjuksköterskan behöver ha i åtanke att kvinnan kan 

befinna sig i en stressad situation och det kan göra att uppfattningsförmågan blir sämre. 

    

2.6 Problemformulering

Endometrios är en kronisk östrogenberoende gynekologisk sjukdom som kan ha en betydande

inverkan på kvinnans dagliga liv. Det är rapporterat att tio procent av kvinnor i reproduktiv 

ålder lever med sjukdomen. Den kliniska diagnosen av endometrios är ofta komplicerad till 

följd av diffusa symtom som gör att kvinnor vanligen får en diagnos sent. Fördröjning av en 

diagnos kan medföra att kvinnornas symtom förvärras, vilket är förknippat med svårare 

komplikationer. Det är därför viktigt att endometrios upptäcks när symtomen börjar i tonåren. 

Sjuksköterskan inom gynekologisk vård har en viktig roll i omvårdnaden eftersom både det 

emotionella, fysiska och sociala välbefinnandet påverkas. Sjukdomen kräver även mångårig 

kontakt med sjukvården och sjuksköterskan behöver därför besitta rätt kunskap vid mötet för 

att kunna hjälpa kvinnorna.

3. Syfte

Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med endometrios.

4. Teoretisk utgångspunkt 

Som vårdvetenskaplig utgångspunkt valdes visionären Jean Watsons, eftersom Watson 

förespråkar hur viktigt helhetsperspektivet är vid mötet med patienter. Det kan ske genom att 

vara närvarande i mötet och tillämpa delaktighet. Patientens upplevelse av sin situation blir då
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det primära vid vårdandet, vilket är betydande för att känna sig sedd och bekräftad. Enligt 

Watson (1993) är en mänsklig omsorg viktigt, där patienten får vara delaktig i åtgärderna. 

Autonom vetskap är kärnan i omvårdnaden. Det är väsentligt att respektera patientens tankar 

och känslor genom att visa empati och lyhördhet (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Genom

att visa genuinitet för individen sjuksköterskan vårdar kan det optimala vårdandet uppstå. 

Omsorgen genomsyras då av en mellanmänsklig kärleksgärning där sjuksköterskan är 

närvarande med patienten och ser sitt jobb som något mer än en formell yrkesutövning.

 Watsons teori om ”human caring science nursing paradigm” är en tradition som är byggd 

på en vårdvetenskaplig grund (Watson, 1993). Omsorgsvetenskapen utgör fundamentet för 

paradigmet som kännetecknas av omvårdnaden. Watson betonar tillhörighetens etik som 

genomsyras av ett helhetsperspektiv. Enligt tillhörighetens etik behöver sjuksköterskor se till 

hela människan och stödja upplevelsen av frihet så att patienten får en rättvis vård. Individen 

är en andlig varelse och tillhör ett immateriellt universum som har förkroppsligats. Människan

är därför en unik individ och är förenad med universum och varandra. Watson förespråkar en 

mångdimensionell människobild som kännetecknas av att individen har en kropp, ett 

medvetande och en själsligt-andlig dimension. Det knyter ihop människan med universum 

och kan därför ses som något större än bara summan av delarna. Hälsa enligt Watson innebär 

att uppleva helhet med det kroppsliga och det andliga sinnet för att människan ska uppnå 

balans i tillvaron. Det kan annars uppstå en disharmoni inom individen och mellan världen 

och människan. 

Watson (1993) förespråkar ofta begreppet caritas literacy som kännetecknas av att kunna 

använda teori i praktiken och ta till vara på kraften i den genuina omsorgen. Den går utöver 

den formella kompetensen och handlar om en ontologisk kompetens. Det är en process där 

förståelse och kunskap konstant förbättras och det är viktigt att förstå att sjuksköterskan aldrig

blir färdig i sitt lärande. Vid mötet med nya patienter ska sjuksköterskan finna unika sätt att 

förmedla omsorg på. Visionären Jean Watson förespråkar vikten av att gå utöver 

vårdsituationen och därmed förbättra och sprida omsorg till medmänniskorna. Det bidrar till 

både en bättre vård och värld. Författarna ämnar använda Watsons “Human caring science 

nursing paradigm” och begreppet Caritas literacy för att i diskussionen få en tydligare 

uppfattning för litteraturöversiktens resultat. 
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5. Metod

Metoden som använts är en litteraturöversikt enligt Friberg (2017), vilken användes för att 

kartlägga kunskapsläget inom ett specifikt område. Kvalitativa och kvantitativa artiklar har 

sökts för att uppnå ett brett urval av vetenskapliga artiklar. Kunskapsläget kan tydliggöras för 

vidare forskning genom analysen av de sammanställda artiklarna (Segesten, 2017). 

 5.1 Datainsamling

Databaserna som använts var CINAHL Complete, Academic Search Complete och PubMed 

då de har ett brett val av vårdvetenskapliga artiklar. För att artiklarna skulle överensstämma 

med syftet diskuterade författarna tillsammans fram orden endometriosis, experience, living 

with, live & qualitative study som användes vid sökningarna. Under arbetet fanns ett 

genomgående samarbete med de olika momenten där författarna endast läste artiklarna 

enskilt. Inför påbörjad sökning av artiklar fanns det en förförståelse att endast kvalitativa 

artiklar innehöll deltagarnas upplevelse och sökordet qualitative study användes därför i 

början av sökningarna. Denna förutfattade förståelse ändrades dock under litteratursökningen 

då författarna insåg att kvantitativa artiklar också kunde beskriva en upplevelse. Vid fortsatta 

sökningar exkluderades därför sökordet qualitative study. Sökordet endometriosis användes 

genomgående i alla sökningar för att träffarna skulle vara relevanta för författarnas syfte. 

Syftet fokuserar på kvinnors upplevelse av sjukdomen och därför valdes olika sökord som 

kunde beskriva ordet upplevelse. Orden har översatts genom MeSH och sedan kombinerats i 

de olika sökningarna i databaserna för att finna adekvata artiklar. En sökmatris skapades där 

sökvägar som använts beskrivs (Bilaga 1). 

5.2 Urval

De tio artiklar som slutligen valdes var av både kvalitativ och kvantitativ design.  Enligt 

Segesten (2017) utformas en vetenskaplig artikel utifrån bestämda regler. Artikeln skrivs efter

ett förutbestämt format som innehåller bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och 

litteraturreferenser.  En avgränsning som använts är sökfunktionen peer reviewed. Det 

verktyget begränsade sökningen till enbart granskade vetenskapliga artiklar (Östlundh, 2017). 

I databasen PubMed saknas funktionen peer reviewed som begränsning eftersom befintliga 

artiklar är vetenskapligt granskade. Ytterligare avgränsningar som har använts är fulltext och 

“AND”. Det användes för att begränsa antalet artiklar och för att kunna kombinera sökorden 

efter valt syfte. Titeln har initialt utvärderats vid urvalet av artiklar för att undersöka om den 
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är relevant för det valda ämnet. Vidare har innehållet i ”abstract” i de vetenskapliga artiklarna 

granskats för att få en överblick om artikeln är väsentlig mot syftet. Nyckelorden tillhörande 

artikeln studerades också för att klargöra om innehållet i artikeln var relevant.                          

 Litteraturöversiktens inklusionskriterier var att artiklarna var vetenskapliga, skrivna på 

engelska, inkluderade förutom kvinnor i ålder 18 år och uppåt även unga kvinnor i ålder 13 

till 17 år, samt speglade litteraturöversiktens syfte. Unga kvinnor inkluderades eftersom de 

från tidig ålder har samma vårdkontakt som en vuxen kvinna med endometrios. 

Exklusionskriterierna var att artiklarna inte fick vara publicerade tidigare än år 2008, vilket 

resulterade i en avgränsning. Författarna ville att artiklarna skulle innehålla relevant och 

aktuell forskning och inte vara publicerade på annat språk än svenska och engelska. 

5.3 Analys

Analysen baserades på Fribergs (2017) anvisning om en litteraturöversikt. Det innebar att 

resultatartiklarna som författarna valde analyserades i tre steg. Artiklarna lästes grundligt i det

första steget för att få en översikt över artiklarnas innehåll. I andra steget skapades en matris 

för att författarna skulle få en tydlig överblick och sammanfattning av innehållet (Bilaga 2). 

Enligt Friberg (2017) medför matrisen en tydlig grund för det fortlöpande analysarbetet. I det 

tredje och sista steget analyserades skillnader samt likheter i resultatartiklarna genom att de 

lästes upprepade gånger. Författarna jämförde först artiklarnas syfte, analys och metod del. 

Artiklarnas skillnader och likheter jämfördes även i resultatet och olika teman diskuterades 

fram. Teman uppstod efter återkommande kategorier från resultatdelen i artiklarna. Vidare 

skapades subteman som kunde ge svar på syftet. 

6. Forskningsetiska överväganden

Forskningsetik innebär att etiska överväganden ska prägla hela det vetenskapliga arbetet 

(Sandman & Kjellström, 2013). De tio vetenskapliga resultatartiklarna som användes till 

litteraturöversikten granskades av båda författarna för att säkerhetsställa att de blivit godkända

av en etisk kommitté. Syftet med forskningsetik är att skydda individens integritet, lika värde 

och rättigheter (Kjellström, 2012). Det är därför väsentligt att etiska reflektioner och 

överväganden genomsyrar arbetet från tanke till färdigt arbete.

 Vi har till denna litteraturöversikt gjort en noggrann översättning av de engelska artiklarna 

eftersom det annars fanns en risk för feltolkningar. En risk med att göra en litteraturöversikt är

enligt Friberg (2017) att författaren väljer att använda för få artiklar. Det kan resultera i att 



14 

resultatet som presenteras vinklas efter författarens uppfattningar och åsikter. Författarna hade

en viss förförståelse för ämnet eftersom de kände personer i sin omgivning som levde med 

sjukdomen. Det var därför viktigt att vara objektiva under hela arbetet genom att noggrant 

undersöka artiklarna efter det förutbestämda syftet. Författarna tog hjälp av varandra för att 

inte egna tolkningar och värderingar skulle styra arbetets riktning. Etiken har en stor betydelse

för hur patienten upplever sin omvårdnad (Sandman & Kjellström 2013). Enligt Sarvimäki & 

Stenbock-Hult (2008) behövs det specifika egenskaper för att etiken ska fungera i praktiken. 

Dessa egenskaper omfattar att vara lyhörd, visa empati och ha en medveten självkännedom. 

  

7. Resultat

I denna litteraturöversikt om kvinnors upplevelse av att leva med endometrios uppkom 

nedanstående teman och subteman. Det första temat är Kvinnans välbefinnande med följande 

subteman; Fysiskt välbefinnande och Psykiskt välbefinnande. Det andra temat är Ekonomiska 

svårigheter med subteman; Sjukfrånvaro och Arbete. Det tredje temat är Förlust av 

femininitet vilket har två subteman; Sexuell hälsa och Infertilitet. Det sista och fjärde temat är 

Socialt och har två subteman; Relationer till närstående och Betydelsen av stöd. 

7.1 Kvinnans välbefinnande 

Under temat Kvinnans välbefinnande uppkom två subteman; Fysiskt välbefinnande och 

Psykiskt välbefinnande. Många av resultatartiklarna visade att kvinnors välbefinnande 

påverkades negativt på flera plan till följd av sjukdomen (Facchin et al., 2015; Hudson et al., 

2016; Lövkvist, Boström, Edlund & Olovsson, 2016; Melis et al., 2014; Moradi, Parker, 

Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014; Oehmke et al., 2009; Riazi et al., 2014) Resultatet visade 

även stora begränsningar i det dagliga livet (Grundström, Alehagen, Kjöllhede & Berterö, 

2017; Lövkvist et al., 2016; Oehmke et al., 2009). Det gjorde att kvinnorna i studierna 

upplevde sig otillräckliga och hindrades från att leva sitt liv som de ville. 

7.1.1 Fysiskt välbefinnande 

Många kvinnor med endometrios lider av smärta (Hudson et al., 2016; Lövkvist et al., 2016; 

Melis et al., 2014; Riazi et al., 2014).  Dysmenorré är det vanligaste symtomet vid 

endometrios (Riazi et al.. 2014). Smärtan skapar obehag i flera delar av kroppen; buksmärta, 

ryggvärk, värk vid ändtarmen, huvudvärk och smärta i benen. Smärtorna upplevdes med 

varierad intensitet under menstruationsperioden. De intervjuade kvinnorna beskrev smärtan 
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som outhärdlig, explosiv och med en konstant tryckkänsla. Kvinnorna hade själva försökt 

finna en lösning till smärtan med hjälp av smärtlindring, steroider och icke-farmakologiska 

metoder och upplevde besvikelse när smärta trots insatser fortfarande kvarstod. Deltagarna 

tenderade att göra vad som helst för en fungerande smärtlindring.                                 

   Många kvinnor stötte på attityden att de överdrev sina symtom eller att de hade för låg 

smärttolerans (Grundström et al., 2017). Den gynekologiska undersökningen var ofta 

smärtsam och de kände sig fysiskt utsatta. I studien av Lövkvist et al. (2016) rapporterade 

många kvinnor att de använde olika hanteringsstrategier för att kontrollera smärtan, som  

motion, yoga, vila, dieter, akupunktur och varma bad. 

     Enligt Riazi (2014) betonades fyra kategorier som kunde leda till fysiska komplikationer; 

menstruationsstörningar, matsmältningsstörningar, urinvägsförändringar och problem med 

cystor. Oregelbundna eller förändring av menstruationscyklerna medförde obehag för kvinnan

och en känsla av att kroppen inte fungerade som den skulle. Problem vid matsmältning som 

var värst under menstruationen, gjorde att en del kvinnor fick förstoppning, illamående, diarré

eller blodig avföring. Det gjorde det svårt att inta mat och vätska. Urinvägsförändringar som 

dysuri och hematuri var andra sjukdomar som påverkade och kunde leda till en fysisk ohälsa. 

Cystorna som uppkom vid endometrios orsakade smärta och obehag och man uttryckte 

svårigheter att andas och en stark smärta i buken. 

 I likhet med studien av Riazi (2014) beskrev Moradi et al. (2014) att kvinnor upplevde 

komplikationer till följd av sin sjukdom. De upplevde symtom som trötthet, uppblåsthet, 

diarré och sömnstörningar. Deltagarna uppgav till följd av smärtan problem med illamående 

och kräkningar som förvärrades vid rörelse. Smärtfrekvensen rapporterades olika mellan 

kvinnorna och varade från en dag till ett år vid varje menstruationscykel. Kvinnor med små 

barn beskrev att de hade svårt att ta hand om dem ordentligt till följd av smärtan. Andra 

kvinnor uttryckte ett missnöje över sitt kroppsutseende för att de gått upp i vikt, var bleka från

kraftig blödning samt hade ärr från tidigare utförd operation. 

 7.1.2 Psykiskt välbefinnande 

I flera studier framkom det att endometrios påverkade kvinnorna negativt både personligt, 

emotionellt och psykosocialt (Facchin et al., 2015; Lövkvist et al., 2016; Moradi et al., 2014; 

Oehmke et al., 2009; Riazi et al., 2014). Kvinnorna upplevde sig frustrerade, maktlösa, osäkra

och kände sig som en börda för andra (Moradi et al., 2014). Kvinnorna kunde uppleva en 

lättnad när de fick en diagnos för att orsaken till deras problem upptäcktes. Känslan övergick 

senare till en oro och gav en negativ effekt på självförtroendet till följd av en osäkerhet om att
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inte veta om de var fertila. I studien av Grundström et al. (2017) kände sig kvinnorna mentalt 

exponerade för att de konstant behövde förklara hur deras symtom kontrollerade och 

begränsade deras dagliga liv. Det gjorde att de upplevde sig sårbara och ensamma.  

Det beskrevs även i studien av Lövkvist et al. (2016) där många av de 800 deltagare 

upplevde att sjukdomen kontrollerade deras liv och det väckte starka känslor. Resultatet 

visade också att kvinnor med endometrios hade en sämre livskvalitet än kvinnor som inte 

levde med sjukdomen. Försämrad livskvalitet var mer uttalad hos yngre kvinnor jämfört med 

de äldre deltagarna. De yngre kvinnorna tenderade att känna större oro och bekymmer över 

sina symtom. De hade till skillnad från äldre kvinnor inte hunnit utveckla strategier för att 

hantera de känslor som uppstod med sjukdomen. Den äldre åldersgruppen kunde ha 

genomgått operationer som hysterektomi och ovariektomi. Det kunde medföra en reducering 

av symtomen och därmed ge bättre livskvalitet. 

I den kvalitativa studien av Moradi et al. (2014) intervjuades 35 kvinnor med endometrios 

i tre olika åldersgrupper; 16 till 24 år, 25 till 34 år och 35 och äldre. Sjukdomen påverkade 

deltagarnas livsstil negativt och konsumtionen av alkohol och cigaretter ökade. Kvinnorna 

försökte lindra sina symtom med hjälp av egenvård. För andra innebar sjukdomen en 

livsstilsförändring där hälsosam kost och motion prioriterades. Till skillnad från Moradi et al. 

(2014) beskrev Facchin et al. (2015) även effekten av endometrios gällande den mentala 

hälsan genom att jämföra tre grupper; asymtomatisk endometrios, endometrios med 

bäckensmärta och kvinnor utan endometrios. Undersökningen visade att deltagarna med 

bäckensmärta fick en negativ inverkan med lägre livskvalitet, högre ångest och depression i 

förhållande till de andra två grupperna. Patienter med asymtomatisk endometrios skilde sig 

inte från kvinnorna utan diagnos.  

7.2 Ekonomiska svårigheter  

Under temat Ekonomiska svårigheter uppkom två subteman; Sjukfrånvaro och Arbete. 

Flertalet av resultatartiklarna visade att kvinnor som levde med endometrios kunde ha 

ekonomiska problem till följd av sjukdomen (Bodén, Wendel & Adolfsson, 2013; Hudson et 

al., 2016; Lövkvist et al., 2016; Oehmke et al., 2009). Sjukfrånvaron blev hög för deltagarna 

för att symtom innebar svårigheter att klara skolan (Bodén et al., 2013). Symtomen påverkade

även de äldre deltagarna med en negativ inverkan på arbete och livskvalitet (Bodén et al., 

2013; Hudson et al., 2016; Lövkvist et al., 2016; Oehmke et al., 2009). 
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7.2.1 Sjukfrånvaro 

 Majoriteten av flickor i skolåldern 13 till 19 år missade skolan på grund av obehag och 

lidande till följd av deras symtom från sjukdomen (Bodén et al., 2013; Moradi et al., 2014). 

De unga kvinnorna upplevde att utbildningen blev lidande eftersom de hade svårt att ta sig till

skolan, svårt att fokusera och därmed var mindre produktiva i skolarbetet. Frånvaro från 

skolan varierade från ett par dagar varje månad till längre perioder. Frånvaron var som störst 

under menstruationscyklerna och under ägglossning (Bodén et al., 2013). Antalet besök hos 

skolsjuksköterskan när de upplevde symtomen varierade. Deltagarna besökte 

skolsjuksköterskan när de hade ont eller var oroliga för sina symtom och inte kunde söka 

hjälp någon annanstans. En del besökte aldrig skolsjuksköterskan för de trodde att deras 

obehag var något normalt. De som inte diskuterade smärtan hemma eller i skolan var 

övertygande om att deras smärta var normal. Några av deltagarna uttryckte en förvirring för 

att kvinnor i deras omgivning inte hade samma obehag under menstruationscyklerna.  

  

7.2.2 Arbete

Studierna visade en begränsning i arbetslivet (Hudson et al., 2016; Lövkvist et al., 2016; 

Oehmke et al., 2009). Flera kvinnor upplevde en stor besvikelse över att de inte kunde arbeta 

heltid. Den finansiella belastningen påverkade förhållandet genom att kvinnan inte kunde 

arbeta som hon ville. Det innebar att kvinnan upplevde förhållandet som traditionellt och 

ansvarade för hemmet (Hudson et al., 2016). Andra rapporterade att de fick sluta arbeta för att

symtomen blev för kraftiga och att familjen utsattes för en finansiell börda. Andra beskrev att 

de försökte sänka kostnader genom att inte spendera pengar på fritidsaktiviteter och det kunde

vara svårt att komma överens med sin partner om vad som skulle prioriteras. Det kunde 

jämföras med studien av Lövkvist et al. (2016) där arbetsförmågan reducerades. Kvinnorna 

rapporterade att de avstått från akademiska studier eller karriärs möjligheter med anledning av

sjukdomen. Det innebar minskad livskvalitet samt ökade känslan av frustration och 

besvikelse. De arbeten som påverkades av symtom resulterade i en sämre livskvalitet. På 

liknande sätt kunde sämre livskvalitet påverka arbetssituationen. 

  I studien av Moradi et al. (2014) rapporterades i likhet med studierna av Hudson et al. 

(2016), Lövkvist et al. (2016) & Oehmke et al. (2009) en negativ inverkan på arbetet för 

kvinnorna. Sjukdomen bidrog till att kvinnorna inte kunde arbeta heltid. Några berättade att 

de behövde gå till arbetet trots svåra symtom eftersom de hade svårt att vara sjuka. De som 

inte hade en förstående arbetsgivare hade fler negativa erfarenheter som bidrog till en sämre 

livskvalitet. Kvinnorna utsattes för hot om att förlora arbetet om de var borta för mycket. De 
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finansiella konsekvenserna uttrycktes främst av den äldre åldersgruppen på grund av förlust 

av arbetstid och därmed lägre inkomst och avsaknad av betald sjukskrivning. Bland de 

deltagare som inte hade negativ ekonomisk inverkan var majoriteten från den yngre 

åldersgruppen som fick stöd av familjen och därmed inte hade ekonomiskt ansvar. 

7.3 Förlust av femininitet 

Under temat Förlust av femininitet uppkom två subteman; Sexuell hälsa och Infertilitet. 

Majoriteten av resultatartiklarna visade att kvinnor med endometrios upplevde en minskad 

känsla av femininitet (Hudson et al., 2016; Lövkvist et al ., 2016; Melis et al., 2015; Moradi et

al., 2014; Riazi et al., 2014) De flesta deltagarna upplevde en negativ effekt på den sexuella 

hälsan, vilket gjorde att kvinnornas välbefinnande blev lidande. Många kvinnor i studierna 

upplevde ångest och sorg över svårigheten att få barn (Hudson et al., 2015; Riazi et al., 2014).

Det gjorde att de kände sig misslyckade i sin roll som kvinna.

7.3.1 Sexuell hälsa

Studien av Melis et al. (2015) visade att kvinnor med endometrios upplevde större smärta vid 

penetration, större frekvens av smärta efter penetration och större intensitet av smärta under 

och efter penetration. Det upptäcktes även signifikanta skillnader i sexuell funktion gällande 

domänen åtrå, vilket resulterade i signifikant reduktion av livskvaliteten. Vid jämförelse av 

upphetsning, orgasm och tillfredsställelse uppkom ingen statistisk signifikant skillnad. För 

kvinnor med endometrios kunde känslan av femininitet påverkas negativt (Hudson et al., 

2016; Lövkvist et al., 2016; Melis et al., 2015; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). 

Dysmenorré var en kategori som kunde störa kvinnans femininitet (Riazi et al., 2014). 

Kvinnorna upplevde svår klåda, buksmärtor och svårigheter att utföra samlag. Kvinnorna 

uppgav även att de uthärdade dyspareuni för att kunna utföra vad de trodde förväntades av 

dem. Kvinnornas erfarenheter visade att smärtan gick i perioder under och efter samlag och 

kunde fortsätta i ett dygn efter avslutat samlag.  

  Kvinnorna med en partner eller som var gifta upplevde negativa effekter på den sexuella 

relationen (Moradi et al., 2014). Den största anledningen var smärta under eller efter samlag. 

En annan orsak var att de undvek samlag på grund av rädsla för att det skulle göra ont. Det 

rapporterade även deltagarna i studien av Lövkvist et al. (2016) där många deltagare någon 

gång undvikit sexuella relationer på grund av sjukdomen. Misslyckande med att få orgasm 

orsakade frustration i parets relation och det fanns en oro hos kvinnorna att förhållandet skulle

ta slut för att intimiteten blev lidande (Moradi et al., 2014). På grund av den negativa effekten 
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av endometrios var deltagarna rädda för att inleda ett nytt förhållande och man valde att helt 

förbli utan en sexuell relation. Till skillnad från studien av Moradi et al. (2014) var smärta 

enligt Hudson et al. (2016) inte det enda problemet som påverkade kvinnornas erfarenhet av 

intimitet och samlag. Kvinnorna uppgav även en generell trötthet, dåligt humör och minskad 

lust på grund av biverkningar av medicinering. Kvinnorna jämförde sina sexuella relationer 

med personer som inte levde med endometrios. Deltagare upplevde skuldkänslor över att de 

inte kunde uppfylla de normativa förväntningarna av samlag inom ett heterosexuellt 

förhållande. 

7.3.2 Infertilitet

Infertilitet är en kategori som kunde störa förväntningarna av hur en kvinna skulle uppfattas 

(Hudson et al., 2016; Riazi et al., 2014). Deltagarna insåg att de inte kunde bli gravida till 

följd av sjukdomen och kvinnor rapporterade att de i början av förhållandet inte ville bli 

gravida. När de sedan försökte möttes de av en besvikelse av att det inte fungerade och det 

gjorde att deras reproduktiva hälsa blev lidande. Kvinnorna hänvisades till gynekolog på 

grund av infertilitetsproblem (Riazi et al., 2014). Det får även stöd från den kvalitativa studien

av Hudson et al. (2015) där kvinnan i förhållandet var diagnostiserad med endometrios. 

Kvinnorna upplevde att endometrios haft en negativ inverkan på deras planer att få barn och 

beskrev situationen som en komplett mardröm. För många hade det varit väldigt svårt och 

hjärtskärande för de upplevde att det fanns en stor sannolikhet att det trots upprepade försök 

ändå inte lyckades bli gravida. Kvinnor som inte hade påbörjat en infertilitetsutredning 

upplevde stor ångest till följd av sin endometrios diagnos. Det fanns en stor oro över att de i 

framtiden skulle ha svårt att bli med barn. 

   

7.4 Socialt

Under temat Socialt uppkom det två subteman; Relationer till närstående och Betydelsen av 

stöd. I några artiklar framkom det att endometrios påverkade kvinnorna i deras sociala 

sammanhang (Grundström et al., 2017; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014; Seear, 2009). 

För många av kvinnorna i studien av Moradi et al. (2014) uppstod en obalans i relationen till 

närstående. Kvinnorna i studierna Grundström et al. (2017) och Seear (2009) upplevde att de 

inte fick tillräckligt med stöd i sin sjukdom, vilket gjorde det svårt och överväldigande för 

deltagarna att leva med endometrios. 
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7.4.1 Relationer till närstående 

Kvinnorna upplevde en minskning av den sociala tillvaron på grund av symtomen; smärta, 

blödning och trötthet (Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). De upplevde att deras humör 

påverkades och medförde obalans i relationerna med bekanta och närstående. Kvinnor 

distanserade sig från sociala händelser och sammankomster med vänner och familj för att de 

upplevde en sorg över situationen med sjukdomen. Det medförde känslor av isolering. 

Sjukdomen begränsade deras möjligheter att möta och interagera med män (Moradi et al., 

2014). De jämförde sig med sina vänner som var lyckligt gifta och hade då svårt att umgås 

med dem eftersom de påminde kvinnorna om vad de själva inte hade. I studien av Riazi et al., 

(2014) upplevde många deltagare att de behövde sätta sina livsplaner i beaktande under 

menstruationstiden. De förlorade sin förmåga att hantera livets angelägenheter och upplevde 

att de behövde mer hjälp från sin omgivning. De kvinnor som hade en bra relation med sin 

familj fick hjälp när de upplevde känslor av hopplöshet, depression och trötthet. 

7.4.2 Betydelsen av Stöd 

Seear (2009) undersökte 20 kvinnors upplevelse av att leva med endometrios. Deltagarna gick

med i supportgrupper och praktiserade själva egenvård där de sökte information på internet 

och läste självhjälps litteratur. Kvinnor utsattes ofta för besvärliga och motsägelsefulla råd om

vad som kunde utgöra en riskfaktor vid endometrios och vilka åtgärder gällande kost och 

livsstil som var relevanta. Kvinnorna kände att de inte fick tillräckligt av hjälp från 

stödgrupperna för att kunna navigera genom motsägelsefull och komplex information. I 

studien av Grundström et al. (2017) beskrevs att även hjälpen från vårdpersonalens var viktig.

Kvinnorna behövde vårdpersonalens kompetens för att hantera sin sjukdom men de upplevde 

att vårdpersonalen många gånger saknade grundläggande kunskaper om endometrios. Det 

medförde att kvinnorna kände sig ensamma i sin sjukdom och utan stöd. Kvinnorna upplevde 

att vårdpersonal vid första mötet försökte finna en enkel förklaring till deras symtom; 

infektioner, missfall eller irritabelt tarmsyndrom. När de fick svar att det inte rörde sig om 

ovanstående symtom började vårdpersonalen normalisera och tvivla på kvinnornas problem. 

  

8. Diskussion

8.1 Metoddiskussion

Författarna till denna litteraturöversikt har under hela arbetet haft en god ton och 

kommunikation med varandra, vilket har medfört ett gott samarbete. Genom att författarna 



21 

har arbetat tillsammans har skrivprocessen underlättats och bidragit till intressanta och 

givande diskussioner. Litteraturöversikten grundar sig på tio originalartiklar, fyra med 

kvantitativ metod och sex med kvalitativ metod. Studierna är genomförda i olika länder, vilket

kan uppfattas som en styrka eftersom sjukdomen förekommer överallt i världen. Genom att 

befästa de globala svårigheterna kunde författarna belysa kvinnornas erfarenhet av 

endometrios från olika kulturer. I Sverige bor många kvinnor som ursprungligen kommer från

ett annat land och resultatet kan därför tillämpas utifrån ett multikulturellt perspektiv. 

Ambitionen har varit att belysa en så rättvis bild som möjligt av hur det är att leva med 

endometrios och det möjliggjordes genom de valda artiklarna.                                                   

Artiklarna för litteraturöversikten var alla skrivna på engelska och eftersom författarnas 

modersmål är svenska var det viktigt att göra en noggrann översättning för att minimera risk 

för feltolkningar. En annan svaghet vid litteraturöversikten var att årtalet begränsades med tio 

år och tidigare relevanta artiklar för ämnet kan ha förbisetts. Vår uppfattning är att forskning 

kring endometrios har varit ett mindre efterforskat ämne och uppskattar därför att det inte 

skett någon betydande utveckling som påverkar resultatet. Författarna hade en viss 

förförståelse för ämnet då de känner personer i sin omgivning som lever med endometrios. 

Det diskuterades kring att det kan ses både som en svaghet och en styrka i arbetet. 

Författarnas reflektion är att det kan vara en styrka eftersom det fanns ett genuint engagemang

för kvinnorna och deras upplevelse. Däremot var vikten av att vara objektiv betydande för att 

resultatet inte skulle vinklas. 

 En oklarhet som uppstod vid sökning av resultatartiklar var om kvinnor under 18 år kunde 

ingå i resultatartiklarna. Vi diskuterade kring att endometrios debuterar i tidig ålder och att 

unga kvinnor har samma vårdkontakt som vuxna då de remitteras vidare från till exempel en 

ungdomsmottagning. Författarna ville ta med artikeln som inkluderade unga kvinnor för att 

sjukdomen ofta uppkommer när menstruationen börjar. Det kan ses som en styrka i arbetet 

eftersom det är viktigt att få diagnos tidigt då det minskar risken för komplikationer. Genom 

att sjuksköterskan får kunskap om denna problematik kan kvinnornas livssituation 

uppmärksammas tidigare. Efter diskussion beslutades därför att artikeln var relevant och 

användes till resultatet. 

   

8.2 Resultatdiskussion

Resultat visade att upplevelsen av att leva med sjukdomen endometrios var förenat med 

smärta. I resultatdiskussionen kommer därför kvinnans upplevelse av hur smärtan påverkade 

deras dagliga liv och de utmärkande fynden diskuteras. Resultatet kommer att diskuteras i 
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relation till tidigare forskning, Watsons teori “Human caring science nursing paradigm” och 

begreppet Caritas literacy. Vidare kommer författarnas egna reflektioner inkluderas i 

resultatdiskussionen.

Smärta är en upplevelse som genomsyrade kvinnornas dagliga liv och smärtsamma 

menstruationer, dysmenorré, medförde ett stort lidande och betydande begränsningar. Detta 

bekräftas även i studien av Perelló et al. (2016) där 155 kvinnor med endometrios deltog. Av 

dem beskrev en övervägande majoritet att dysmenorré, med en intensiv smärta var det 

primära symtomet. Även Van Nooten, Cline, Elash, Paty & Reaney (2018) rapporterade 

att dysmenorré påverkade kvinnornas liv negativt. Vi reflekterade över att obehandlad 

smärta kan leda till ångest och depression om inte den drabbade får hjälp. Det diskuterades 

kring vikten av att i tid uppmärksamma och stötta till lämplig åtgärd eftersom kvinnan annars 

skulle kunna hamna i en djupare depression.  

Det uppmärksammades också att det fanns en problematik kring sjukdomen eftersom de 

drabbade upplevde att de inte fick tillräcklig smärtlindring. Biverkningar av mediciner 

diskuterades som en annan problematik för kvinnorna. Att behöva ställas inför valet att 

antingen fortsätta med medicineringen för att kontrollera sina symtom från sjukdomen eller 

försöka acceptera biverkningar som medicinerna gav måste vara ett svårt val. Det blir som att 

ställas inför ett val där inget av alternativen helt ger den effekt som eftersöks. Kan motivet till 

detta vara att smärta är en subjektiv upplevelse och därför vara en anledning till varför den 

inte tas på allvar. Kunde smärtan ha lindrats om sjukvården besuttit tillräcklig kunskap om 

sjukdomen och dess konsekvenser samt lyssnat till kvinnornas berättelse? Genom att som 

sjuksköterska applicera Watsons (1993) begrepp Caritas literacy kan en genuin omsorg ges 

där sjuksköterskan går utöver den formella kompetensen och medvetandegör individers 

olikheter. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att se till varje kvinnas unika situation och ta 

hennes upplevelse på allvar. Det skulle kunna ha bidragit till att kvinnorna känt sig 

uppmärksammade och bekräftade av sjukvården.

Resultatet visade att många unga kvinnor inte kunde gå till skolan på grund av sin 

menstruationssmärta. Det får stöd från studien av Miiro et al. (2018) där unga kvinnor från 

Uganda hade hög frånvaro på grund av menstruationssvårigheter. De upplevde en förlägenhet 

och rädsla för att bli retade i samband med menstruation. De unga kvinnorna beskrev första 

menstruationen som en sjukdom som hade angripit dem. De var rädda att förlora sina liv och 

upplevde en genans över att inte veta vad som hände i kroppen. Författarna reflekterade om 

att få hjälp till rätt smärtlindring i samband med dysmenorré vilket naturligtvis kan vara 

svårare i länder utanför västvärlden. Trots detta är det viktigt att alla unga kvinnor får kunskap
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kring smärta och vad som händer i kroppen när den unga kvinnan går in i en reproduktiv fas. 

Vår uppfattning är att sexualundervisningen därför är viktig och bör ske innan pubertetens 

ingång för att få kunskap om vad som händer i kroppen när den unga kvinnan blir fertil. Det 

hade kanske kunnat hjälpa många unga kvinnor att förstå menstruationssmärtor. Det kunde 

kanske också hjälpa dem att förstå när de behöver söka hjälp för patologiska menssmärtor 

som kan vara ett första symtom på sjukdomen endometrios.  

Resultatet visade att smärta även kunde medföra hög sjukfrånvaro på arbetet och det 

bekräftades även i en studie av Roos-Eysbouts, Bie-Rocks, Van Dijk & Nap (2015) där 

kvinnorna till följd av smärta hade svårt att lämna hemmet. Betydelsen av att utvecklas och 

känna sig eftertraktad är viktig och uppfattningen är att de kanske kunde få andra 

valmöjligheter, som till exempel undervisning och arbete hemifrån. Skulle 

det kunna möjliggöra att de enklare kunde utföra sina uppgifter när de inte överväldigades av 

smärtan. Eller skulle smärtan ändå medföra begränsningar? Skillnader gällande 

sjukvårdskostnader skiljer ju sig beroende på vart i världen vi bor. I Sverige har vi 

en skattefinansierad skola och sjukvård medan invånare i andra länder behöver finansiera 

skola och sjukvård själva, vilket kan medföra höga kostnader för den drabbade. Det får stöd 

från Roos-Eysbouts et al. (2015) där kvinnor från andra länder än Sverige får högre 

sjukvårdskostnader till följd av behandlingen av endometrios. 

Litteraturöversiktens resultat visade att resultatet av behandlingen ofta blev till en 

besvikelse då en övervägande majoritet av kvinnorna hade svårigheter att få den hjälp de 

eftersökte. Det får även stöd från studien av Issa, Ormesher, Whorwell, Sha & Hamdy (2016) 

där kvinnorna upplevde att det inte fick tillräckligt med hjälp från sjukvården. Vidare 

beskriver studien att endometrios ofta samexisterar med andra icke-gynekologiska tillstånd 

som till exempel Irritable bowel syndrome (IBS). Det finns en betydande överlappning 

gällande symtomen smärta, diarré och förstoppning och en dålig förståelse för 

det patofysiologiska skulle möjligen kunna förklara korrelation mellan smärta och omfattning 

av sjukdomen. Vi reflekterade över vilka konsekvenser fel behandling skulle kunna ge, som 

ytterligare komplikationer vid fel diagnostisering. Det är ju ett högt pris om kvinnan blir 

infertil om diagnosen IBS felaktigt ställs istället för endometrios. Att leva med 

avföringsproblem med kort varningstid och att därför behöva vara nära en toalett för att hinna 

skapar genans. Även det gör förmodligen att man isolerar sig och inte vågar gå ut.  

I studien av Connor, Robinson & Wieling (2008) beskrevs kvinnors upplevelse av 

vulva vestibulit syndrom, en annan smärtsam jämförbar gynekologisk sjukdom, där smärtan 

förekommer i och runt slidöppningen vid samlag eller vid omslutande sex. I likhet med 
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resultatet så beskrev även de kvinnorna att de inte fick tillräcklig hjälp för att hantera smärtan.

Det skapade känslor av skuld och misslyckande eftersom de kände sig skadade och mindre 

kvinnliga. Att känna sig defekt som kvinna och som en dålig partner var en genomgående 

upplevelse även hos kvinnorna med vestibulit. Vi reflekterade över att känslan av femininitet 

skulle kunna upplevas reducerad och att samhällets förväntningar på femininiteten var svåra 

att leva upp till. Svårigheter att ha samlag och svårighet att bli gravid är två andra utmärkande

faktorer där femininiteten kunde påverkas och skapa oro. Att känna oro över något som inte 

går att styra över måste vara mycket påfrestande och som kvinna lätt att känna empati 

inför. Tillhörighetens etik är ett begrepp som ingår i “human caring science nursing paradigm”

 och kännetecknas av att sjuksköterskan beaktar hela kvinnan. Sjuksköterskan bör därför 

kunna bemöta kvinnornas oro kring deras sexualitet.

I resultatet framkom även att kvinnor bar på obesvarade känslor och frågor kring sexuell 

hälsa och en övervägande majoritet hade undvikit samlag på grund av negativa smärtsamma 

erfarenheter. Enligt Gökyildiz & Beji (2012) har sjuksköterskan en avgörande roll gällande 

smärthantering eftersom de arbetar nära patienten. De har information om patientens tidigare 

erfarenheter av smärta och smärtlindring. Dessutom kan sjuksköterskan tillhandahålla ett 

strukturerat utbildningsprogram i smärtlindringsmetoder. Utbildning skulle kunna hjälpa 

dessa kvinnor till en bättre sexuell samvaro genom att smärtan identifieras gällande smärtans 

lokalisation, intensitet och hur länge smärtan varar. Vår reflektion är att detta stöd ofta 

saknades för kvinnorna. Enligt Watson (1993) ska sjuksköterskan arbeta utifrån det holistiska 

paradigmet där både kropp och själ förenas. Sjuksköterskan ska vara närvarande i mötet och 

inge tro, hopp och känslighet för både sig själv och andra. Att sjuksköterskan kunde inge hopp

till deltagarna när de mådde dåligt uppmärksammades och det fanns ett behov att få höra att 

det kunde bli bättre. Trots att allt för tillfället kändes svårt fanns sjuksköterskan där som stöd 

längst vägen.                                                                                                         

Vår upplevelse är att sexualitet fortfarande är ett tabubelagt område inom sjukvården. Det 

är viktigt att som sjuksköterska våga inleda ett samtal om sexualitet för att man som patient 

ska känna att funderingar kring sexualitet är ett grundläggande behov som också ska 

tillgodoses. Om stödet funnits kunde det bidragit till att kvinnor med endometrios fått en 

bättre sexuell hälsa utan att begränsas av sin sjukdom. För sjuksköterskan inom gynekologin 

är det av största vikt att vara medveten om att kvinnan befinner sig i ett utsatt läge och 

behöver därför handla på ett professionellt och hänsynsfullt sätt. Sjuksköterskan behöver även

ha i åtanke att gynekologiska undersökningar vid endometrios kan vara smärtsamma och att 

kvinnorna redan innan undersökning kan ha en rädsla och orolig inställning. Vår reflektion 
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under arbetet är att många kvinnor hade behövt mer bekräftelse från sjukvården eftersom 

många kände sig nonchalerade och dåligt bemötta. Deras situation hade behövts tas på större 

allvar för att inte deras livskvalitet skulle bli lidande.

8.3 Kliniska implikationer

Kvinnor med endometrios behöver en kontinuerlig kontakt med vården eftersom deras 

sjukdom är kronisk. Det är viktigt att alla kvinnor får en personcentrerad vård för att deras 

individuella behov ska tillgodoses. Relationen mellan patienten och sjuksköterskan behöver 

upprätthållas och vårdas för att de ska få en vårdrelation där båda parter känner sig trygga och

tillfredsställda. Det är angeläget att kunskap om endometrios sprids genom att skapa 

utbildningsgrupper där sjuksköterskor får en förståelse för sjukdomens etiologi, 

komplikationer av sjukdomen, egenvård och hur den påverkar kvinnans dagliga liv. 

Kunskapen om endometrios kan på så sätt utvecklas inom vården och leda till en bättre 

förståelse för sjukdomen. Lika viktigt är det att kvinnor med endometrios erbjuds en 

stödgrupp där de kan samtala om sina erfarenheter med kvinnor som befinner sig i en 

liknande situation. 

   Genom att sjuksköterskan även inkluderar närstående i vården kan kvinnorna få ett bättre 

stöd och det kan bidra till att de känner sig mindre ensamma i sin sjukdom. Sjuksköterskan 

behöver våga prata om sexuell hälsa eftersom det är ett grundläggande behov som fortfarande 

behöver normaliseras. Det är av största vikt för kvinnornas hälsa då symtomen vid 

endometrios ofta ger komplikationer som påverkar den sexuella samvaron som gör att den 

sexuella hälsan blir lidande. 

8.4 Förslag till fortsatt forskning

I resultatet uppmärksammade författarna att endometrios även orsakade känslomässiga och 

finansiella bördor hos kvinnornas familjer. Det visar behov av par anpassad vård där framtida 

forskning även behöver inkludera familjemedlemmar. Flera studier visade även att kvinnor 

med endometrios hade en lägre livskvalitet än den allmänna kvinnliga befolkningen. Likheter 

och skillnader jämfördes mellan kvinnor i olika åldersgrupper och det framkom att yngre 

kvinnor uttryckte fler symtom. Det gav en lägre livskvalitet jämfört med hos äldre kvinnor 

och därför anser vi att mer forskning är berättigad för att undersöka effekten av endometrios 

hos unga kvinnor.  
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8.5 Slutsats

Resultatet visade att kvinnan påverkades på många plan till följd av endometrios. 

Framträdande upplevelser i kvinnans liv var skuld och hopplöshet och det gjorde att många 

kvinnor blev ensamma och isolerade sig från sin omgivning. De hade svårt att hantera de 

känslor som sjukdomen medförde och fördröjning av diagnos skapade en känsla av frustration

över att inte bli tagen på allvar. När kvinnan väl blev diagnostiserad uppstod först en lättnad 

över att äntligen fått en diagnos till att sedan övergå i besvikelse när inte tillräckligt med hjälp

fanns att tillgå. Resultatet visade även att upplevelsen av smärta begränsade vardagen och det 

gjorde att kvinnan hade svårt att arbeta, bli gravid och behålla sociala relationer.                       

En annan stor problematik var att den sexuella hälsan blev åsidosatt i och med smärta och 

rädsla över att gå in i ett sexuellt förhållande. För kvinnan var tilltro till vårdpersonalen en 

väsentlig aspekt då de behövde stöd i sin sjukdom. De upplevde många gånger att det 

saknades, vilket bidrog till att kvinnan kände sig övergiven. Resultatet i denna 

litteraturöversikt kan tillföra viktig kunskap för att belysa kvinnans upplevelse och ge en 

individanpassad vård. Det kan leda till att kvinnor med endometrios får en bättre livskvalitet 

eftersom deras upplevelse tas på allvar. 
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Databas Sökord Antal träffar Begränsningar Antal lästa 

abstrakt

Antal lästa artiklar Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2.
Cinahl Complete
10/10–18

Endometriosis
AND 
experience

48 Full text, peer reviewed, 
2008–2018

18 6  4 st: Bodén, E., 
Wendel, C. & 
Adolfsson, A.; Facchin, 
F., Barbara, G., Saita, 
E., Mosconi, P., 
Roberto, A., Fedele, L. 
& Vercellini, P.; 
Hudson, N., Culley, L., 
Law, C., Mitchell, H., 
Denny, E. & Raine-
Fenning, N. 
Lövkvist, L., Boström, 
P., Edlund, M. & 
Olovsson, M.

Cinahl Complete 
10/10–18 

Endometriosis
AND 
Womans 
health 

69 Full text, peer reviewed, 
2008–2018

28 2 1 st: Moradi, M., 
Parker, M., Sneddon, 
A., Lopez, V. & 
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PubMed
10/10–18

Endometriosis
AND 
Experience 
AND 
Qualitative 
study

4 Free full text, 2008–2018 4 3 1 st: Grundström, H., 
Alehagen, S., Kjölhede,
P., & Berterö, C. 

Academic Search Complete
11/10–18 

Endometriosis
AND 
Womens 
health AND 
experience

32 Full text, peer reviewed, 
2008–2018

11 4 2 st: Oehmke, F., 
Weyand, J., Hackethal, 
A., Konrad, L., 
Omwandho, C. & 
Tinneberg, H-R.;
Seear, K.
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with AND 
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17 Free full text, peer reviewed
2008–2018

1 1 1 st: Riazi1, H., 
Tehranian, N., Ziaei, S.,
Mohammadi, E., 
Hajizadeh, E. & 
Montazeri, A.

Cinahl Complete
15/10–18 

Endometriosis
AND live 

80 Free full text, peer 
reviewed, 2008–2018 

12 3 1 st: Melis, I., Litta, P., 
Nappi, L., Agus, M., 
Benedetto Melis, G. & 
Angioni, S. 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod
(Urval och datainsamling,
analys)

Resultat

Bodén, E., Wendel,
C. & Adolfsson, A.

Adolescents with 
endometriosis: Their 
experience of the 
school health care 
system in Sweden

2013, Sverige, British 
Journal of School 
Nursing.

Syftet med studien var 
att undersöka vad 
kvinnor med 
endometrios fick för 
stöd från sjuksköterskor 
och det skolmedicinska 
nätverket under sin 
skolgång i gymnasiet 
samt upplevelsen hur det
påverkat deras 
livskvalitet.

Metod:
Kvantitativ metod med ett 
induktivt tillvägagångssätt.
Urval:
59 kvinnor från svenska 
endometrios förbundet.
Datainsamling:
Kvinnorna fick svara på frågor 
som innehöll både öppna och 
stängda frågor.
Analys:
Qualitative content analysis

Kvinnorna var i genomsnitt 16 år när 
de för första gången sökte hjälp för sina
symtom och diagnostiserades vid en 
medelålder på 21 år. De flesta 
kvinnorna vände sig först till en 
ungdomsmottagning för att få hjälp 
med sina besvär. Upplevelsen av 
symtomen beskrevs olika, men det 
vanligaste symtomet var smärta. 
Smärtan rapporterades som 
menstruationsvärk och ryggsmärta. 
Onormal blödning var också ett vanligt 
symtom och rapporterades som 
förändring i blödningsmönstret eller 
överdriven blödning. Många kvinnor 
rapporterade att de inte kunde gå i 
skolan på grund av symtomen från 
deras endometrios. 

Facchin, F., 
Barbara, G., Saita, 
E., Mosconi, P., 
Roberto, A., 
Fedele, L. & 
Vercellini, P. 

 

Impact of 
endometriosis on 
quality of life and 
mental health: pelvic 
pain makes the 
difference.

2015, Italien, Journal 
of Psychosomatic 
Obstetrics & 
Gynecology. 

Syftet med studien var 
att undersöka hur 
endometrios påverkar 
livskvalitet, ångest och 
depression genom att 
jämföra asymtomatisk 
endometrios, 
endometrios med 
bäckensmärta och friska,

Metod: 
Kvantitativ metod. 
Urval:
60 kvinnor med endometrios 
som behandlades med 
hormonbehandling. 50 kvinnor 
med endometrios som ej fick 
hormonbehandlingar och en 
kontrollgrupp som bestod av 61 

Resultatet visade att kvinnor som hade 
endometrios med bäckensmärta 
upplevde en sämre mental hälsa och 
livskvalitet jämfört med grupperna med
asymtomatisk endometrios och de 
friska kontrollerna. Smärta var av 
signifikant betydelse för kvinnornas 
upplevelse av endometrios. 
Psykologisk intervention 
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smärtfria kontroller. kvinnor utan en diagnos av 
endometrios. 
Datainsamling: 
Sociodemografiska data och 
gynekologisk information 
samlades in.   
Analys: 
Preliminära analyser.

 

rekommenderades vid endometrios 
med smärta och inte enbart medicinsk 
behandling.

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod
(Urval och datainsamling,
analys)

Resultat

Grundström, H., 
Alehagen, S., 
Kjölhede, P., & 
Berterö, C. 

The double-edged 
experience of 
healthcare encounters 
among women with 
endometriosis: A 
qualitative study. 

2017, Sverige, Journal
of Clinical Nursing 

Syftet med studien är att 
identifiera och beskriva 
kvinnor med 
endometrios upplevelse 
av sjukvården. 

Metod: 
Kvalitativ metod
Urval: 
Nio kvinnor i åldern 23 till 55 år 
med en bekräftad endometrios 
diagnos. 
Datainsamling:
Två pilotintervjuer genomfördes.
Analys:
Tolkningsfenomenologiska 
tillvägagångssättet. 

Två teman identifierades i intervjuerna;
att i mötet bli bemött med ignorans och 
att bli bekräftad i mötet. Kvinnornas 
upplevelse var delad eftersom det 
uppstod motsägelsefulla känslor där 
mötena upplevdes både som destruktiva
och konstruktiva. Å ena sidan präglades
den destruktiva sidan av okunnighet, 
exponering och misstro samtidigt som 
den konstruktiva sidan präglades av att 
kvinnorna kände sig bekräftade vilket 
medförde en ökad självkänsla.

Hudson, N., 
Culley, L., Law, C.,
Mitchell, H., 
Denny, E. & 
Raine-Fenning, N. 

We needed to change 
the mission statement 
of the marriage’: 
biographical 
disruptions, appraisals 
and revisions among 
couples living with 
endometriosis

2015, England, 
Sociology of Health &
Illness. 

Syftet med studien var 
att undersöka 
upplevelsen av 
endometrios hos kvinnor
och deras manliga 
partners.

Metod:
Kvalitativ metod.
Urval:
22 par rekryterades till att delta i 
studien där kvinnan var 
diagnostiserad med endometrios 
och haft symtom minst ett år.
Datainsamling: 
Kvinnorna och männen 
intervjuades enskilt. Intervjuerna
spelades in och transkriberades 

Resultatet visade kvinnornas 
upplevelse av endometrios i ett 
heterosexuellt parförhållande. 
Resultatet bekräftade tidigare studier 
som visade stora sociala och psykiska 
konsekvenser för kvinnor med 
endometrios. Resultatet presenterade 
även ny data om hur även männen i 
förhållanden med kvinnor som hade 
endometrios påverkades genom bland 
annat intima relationer. 
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med verbarim. 
Analys: 
Tematisk analys och Dyadisk 
analys.

Resultatet var även av betydelse för 
vårdpraxis.   

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod
(Urval och datainsamling,
analys)

Resultat

Lövkvist, L., 
Boström, P., 
Edlund, M. & 
Olovsson, M.

Age-Related 
Differences in Quality 
of Life in Swedish 
Women with 
Endometriosis

2016, Sverie, Journal 
women´s health. 

Syftet med studien var 
att undersöka 
livskvaliteten vid olika 
åldrar hos kvinnor med 
endometrios.

Metod:
Kvantitativ metod.
Urval: 
800 kvinnor med endometrios.
Datainsamling: 
Frågeformulär, inklusive SF-36 
skickades till deltagarna.  
Patienterna delades in i tre 
fördefinierade åldersgrupper. 
Analys:
The full analysis set (FAS) var 
den primära analysen.

Kvinnor med endometrios hade lägre 
livskvalitet än den allmänna kvinnliga 
svenska befolkningen. Kvinnorna som 
var yngre upplevde mer symtom och en
lägre livskvalitet, jämfört med  de äldre
kvinnorna. Resultat understryker att 
hälso- och sjukvårdspersonalen bör ge 
mer fokus åt den yngre gruppen 
kvinnor med endometrios för att de 
tidigare ska kunna få en diagnos och  
därefter hjälp till behandling av sina 
symtom, som till exempel smärtan. 

Melis, I., Litta, P., 
Nappi, L., Agus, 
M., Benedetto 
Melis, G. & 
Angioni, S

Sexual function in 
woman with deep 
endometriosis: 
correlation with quality
of life, intensity of 
pain, depression, 
anxiety and body image

2014, Italien, 
International Journal 
of Sexual Health

Syftet med studien var 
att utvärdera sexuell 
funktion, livskvalitet och
deras kroppsuppfattning 
jämfört med kvinnor 
utan diagnos. 

Metod:
Kvantitativ metod.
Urval:
41 kvinnor med endometrios och
40 kvinnor utan endometrios
Datainsamling:
 Frågeformulär användes till 
samtliga som medverkade i 
studien.  Livskvaliteten 
utvärderades med SF-36.
Analys: 
T-test och univariateanalys.

Studien visade att endometrios hade en 
betydande inverkan på sexualiteten och
kroppsbilden. Kvinnor med 
endometrios upplevde större frekvens 
av smärta under penetration, större 
frekvens av smärta efter penetration 
och större intensitet av smärta under 
och efter penetration. Depression är 
mer förekommande hos individer som 
rapporterade lägre poäng i sexuell lust 
och större smärta under samlag. Låg 
poäng på FSFI indikerar på nedsatt 
sexuell hälsa, vilket var mer 
förekommande hos kvinnor med 
endometrios. 

Moradi, M., 
Parker, M., 
Sneddon, A., 
Lopez, V. & 

Impact of 
endometriosis on 
women’s lives: a 
qualitative study

2014, Australien, 
BMC Woman´s 
health. 

Syftet med studien var 
att undersöka kvinnors 
erfarenheter av vad 
endometrios och om det 

Metod:
Kvalitativ beskrivande design.
Urval:
35 kvinnor rekryterades. 23 

De tre åldersgrupperna rapporterade 
negativa upplevelser av att leva med 
endometrios. Politiska beslutsfattare  
och vårdpersonal behöver få mer 
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Ellwood, D. finns skillnader mellan 
de tre åldersgrupperna. 
(16-24 år, 25-34 år samt 
35 år och äldre)

kvinnor från ett 
endometrioscentrum, samt 12 
kvinnor som inte var medlemmar
i centrumet.
Datainsamling:
Intervjufrågor som undersökte 
kvinnornas upplevelse av 
endometrios. Processen var  
flexibel och kvinnorna 
uppmuntrades till att tala fritt. 
Analys:

Tematisk analys.

kunskap om endometrios för att kunna 
förbättra kvinnornas livserfarenheter. 
Det rekommenderas att framtida 
kvalitativ forskning ska omfatta partner
och familjemedlemmar till patienter 
med endometrios. Dessutom är mer 
forskning berättigad för att undersöka 
effekten av endometrios hos ungdomar.

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod
(Urval och datainsamling,
analys)

Resultat

Oehmke, F., 
Weyand, J., 
Hackethal, A., 
Konrad, L., 
Omwandho, C. & 
Tinneberg, H-R.

Impact of 
endometriosis on 
quality of life: A pilot 
study

2009, Kenya, 
Informa Healthcare.

Syftet med studien var 
att undersöka hur 
endometrios påverkar 
livskvaliteten.  

Metod:
Kvalitativ metod.
Urval: 
65 kvinnor diagnostiserade med 
endometrios.
Datainsamling: 
Ett frågeformulär med 51 frågor 
utvecklades för att ta reda på hur 
symtomen vid endometrios 
påverkar kvinnornas livskvalitet.
Analys:
Data analyserades kvalitativt och
i enlighet med 
Helsingforsdeklarationen för 
forskning om mänskliga ämnen.

Endometrios fortsätter att påverka 
kvinnornas liv negativt trots att det 
skett framsteg inom medicinsk 
vetenskap. Resultatet identifierade 
smärta som en väsentlig anledning till 
att kvinnornas upplevelse påverkades 
fysisk, psykosocial eller arbetsrelaterat.
Endast  67% av kvinnorna diskuterade 
med sin partner om den associerade 
smärtan vid samlag. Lika oroväckande 
var det att behandling av långvarig 
användning av orala preventivmedel 
och androgena medel begränsades på 
grund av oönskade biverkningar.  

Riazi1, H., 
Tehranian, N., 
Ziaei, S., 
Mohammadi, E., 
Hajizadeh, E. & 
Montazeri, A.

Patients and physicians 
descriptions of 
occurrence and 
diagnosis of 
endometriosis: a 
qualitative study from 
Iran

2014, Iran, BMC 
Women´s Health. 

Syftet med studien var 
att undersöka hur 
patienter och läkare 
upplever förekomst samt
diagnos vid 
endometrios.

Metod:
Kvalitativ metod.
Urval:
12 patienter med endometrios 
och sex gynekologer. Patienterna
var mellan 22-37 år. 
Gynekologerna behövde ha 5 - 

Sju teman uppstod i resultatet; 1) 
Lokalisering av smärta 2) Intensitet av 
smärta och kamp för smärtlindring, 3) 
Kvinnornas femininitet, 4) Minskad 
fysisk aktivitet, 5) Störning av det 
sociala livet, 6) Sökandet efter en 
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27 års arbetslivserfarenhet.
Datainsamling:
Halvstrukturerade intervjuer som
varade från 20 till 60 minuter.
Analys:
Tematisk metod.  

tillförlitlig diagnos 7) Osäkerhet kring 
undersökning. 
Resultaten lyfte fram att patienter med 
sjukdomen kunde uppleva olika känslor
som påverkar deras välbefinnande och 
livskvalitet.

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod
(Urval och datainsamling,
analys)

Resultat

Seear, K The third shift: Health, 
work and expertise 
among women with 
endometriosis

2009, Australien, 
Health Sociology 
Review. 

Syftet var att undersöka 
kvinnors erfarenhet av 
att leva med 
endometrios.

Metod:
Kvalitativ studie
Urval:
20 kvinnor som blivit 
diagnostiserade med 
endometrios.
Datainsamling:
Kvinnorna intervjuades om sina 
erfarenheter om endometrios 
gällande diagnos, behandling och
egenvård.
Analys:
Intervjuer kodades; Huvudteman
och begrepp identifierades och 
uppgifterna organiserades i 
teman och koncept.

Resultatet visade att det är viktigt att 
uppmärksamma upplevelserna hos 
patienter som lider av en försvagande 
kronisk sjukdom. Det verkar finnas ett 
behov av strategier och stöd för att 
hjälpa kvinnorna i sin hanteringen av 
deras hälsoproblem. Kvinnor antog att 
deras läkare skulle kunna förklara 
varför de utvecklat endometrios. När de
insåg att endometrios var ett obotligt 
tillstånd med en osäker etiologi 
ändrades deras initiala lättnad över att 
ha fått en diagnos till känslor av chock 
och oro. 
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