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Sammanfattning 

Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ca en av tio kvinnor och som 

påverkar många aspekter av hennes tillvaro. Bristande kunskap hos vårdgivarna gör att dessa 

kvinnor får vänta på diagnos vilket medför ökad risk för infertilitet, psykisk påverkan och ett 

onödigt lidande. Vårdgivarna beskriver att deras bristande kunskap försvårar möjligheterna till 

ett bemötande och en vård som de vill att kvinnorna ska få. Kvinnornas partners beskriver en 

maktlöshet och en oro kring kvinnornas mående samt sjukdomens konsekvenser.  

Syfte: Var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 

Metod: Litteraturöversikt av 15 vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Resultatet av litteraturöversikten beskriver kvinnornas upplevelser av att leva med 

sjukdomen endometrios. Författarna summerade upplevelserna i fem teman, smärta, fertilitet, 

psykisk påverkan, bemötande i vården och begränsningar i vardagen. Alla dessa teman 

beskriver hur kvinnorna påverkas av sjukdomen och hur de upplever att sjukdomen begränsar 

deras liv på olika sätt, men också deras upplevelser av vården, som till största del består av 

negativa erfarenheter och trivialisering av sjukdomen. 

 

Diskussion: Diskussionen förs kring följande rubriker, livet med endometrios, 

Socialstyrelsens riktlinjer, utbildning kan vara lösningen och multidisciplinärt arbete. 

Författarna har under dessa rubriker diskuterat kvinnornas upplevelser av sjukdomen, hur 

Socialstyrelsens riktlinjer ska förbättra vården, på vilka sätt författarna tror att utbildning kan 

förbättra kvinnornas situation samt vilken roll det multiprofessionella teamet har för 

kvinnorna. Diskussionen har förts med Katie Erikssons omvårdnadsteori som utgångspunkt.  

 

Nyckelord: endometrios, upplevelser, möten inom vården, smärta, psykisk påverkan, 

fertilitet, multiprofessionellt team.  

 



 

 
 

 

 

Abstract 
Background: Endometriosis is a chronic disease that approximately one out of ten women 

suffer from. The disease affects many aspects of the women’s lives. The health care’s lack of 

knowledge results in a delayed diagnosis, which increases the risk of infertility, a negative 

psychological impact and an unnecessary suffering. The professionals describe the lack of 

knowledge as a barrier which complicates the interactions and care they want these women to 

receive. The women´s partners describe a feeling of being powerless and a concern about 

women´s wellbeing and the consequences of the disease.  

 

Aim: Was to describe women´s experience of living with endometriosis. 

Method: Literature review of 15 scientific articles. 

Results: The result of the study describes women’s experiences of living with endometriosis. 

The authors concluded the women’s experiences in five different themes, pain, fertility, 

psychological impact, health care encounters and limitations of life. These themes describe the 

disease’s impact on women’s lives and what limitations they experience due to endometriosis, 

but also the women’s health care encounters, which for the most part is described as negative 

and trivializing. 

Discussion: The discussions are based on the following headings, life with endometriosis, 

the Swedish National Board of Health's guidelines, education might be the answer and the 

multidisciplinary work. The authors discussed women’s experience of the disease and how the 

guidelines from The Swedish National Board of Health´s are supposed to improve care of 

endometriosis patients. They also discussed how education of both caregivers and patients can 

improve these women’s situation, and lastly what roll the multidisciplinary team can play. The 

discussion originated from Katie Eriksson’s nursing theory.  

Keywords: endometriosis, experience, health care encounters, pain, psychological impact, 

fertility, limitations of life, multidisciplinary team
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Inledning 
Endometrios är en sjukdom som drabbar kvinnor och vi har uppfattningen att kvinnors smärta 

och obehag i samband med menstruation ofta normaliseras och negligeras. Vi tolkar genom 

vänners beskrivning av sjukdomen att kvinnor med endometrios påverkas mycket i sin vardag 

och att det kan vara svårt att få rätt vård och lämplig symtomlindring, då det ofta dröjer 

många år innan rätt diagnos ställs. Endometrios är en sjukdom som styr den drabbade 

kvinnans liv. Hon behöver planera livet efter sin menscykel och sin kropps begränsningar på 

grund av smärtan. Många uppger att de känner liten förståelse från samhället i allmänhet och 

sjukvården i synnerhet. Vi vill bidra med en ökad förståelse, på vilka sätt sjukdomen påverkar 

kvinnors liv och hälsa. 

 

Bakgrund 

 
Endometrios 

Endometrios är en sjukdom som drabbar ca 10% av den kvinnliga befolkningen (Taylor et al. 

2018). Det finns två uppdelningar av sjukdomen, intern och extern. Intern endometrios 

innebär att körtelvävnaden växer samman med livmodermuskulaturen och extern innebär att 

körtelvävnaden även växer ihop med andra organ i kroppen, till exempel lilla bäckenet. I ett 

fåtal fall har man även hittat denna vävnad i patientens lungor (Jerpseth, 2010). Den 

patologiska processen är inte fastställd men Borgfeldt, Sjöblom, Strevens och Wangel (2019) 

beskriver att mensblodet går tillbaka via äggledarna och ut i bukhålan. Det i kombination med 

en avvikelse i immunförsvaret, gör att kroppen inte kan ta hand om levande 

endometriefragment. Endometrioshärdarna stimuleras av östrogen och följer samma cykel 

som endometriet i uterus oberoende av var de är lokaliserade. Det mest drabbade området är 

ovarium och bukhinnan i fossa douglasii, men även andra organ kan påverkas. Härdarna 

byggs på och växer samman till följd av en inflammatorisk reaktion, dessa sammanväxningar 

och cystor är en stor orsak till kraftig smärta och risk för infertilitet. Vanligt förekommande 

symtom vid endometrios är dyspareuni (smärta vid samlag), dysmenorré (kraftig 

menssmärta), bäckensmärtor samt infertilitet (Taylor et al. 2018).  

 Smärtlindring är den primära behandlingen för dessa patienter, det kan ske med analgetika, 

hormonbehandling eller med kirurgi. Analgetika har en tillfällig smärtlindring. 

Hormonbehandlingens syfte är att förhindra blödning hos kvinnan, om detta kan upprätthållas 

i några månader finns chansen att vävnaden förtvinar och smärtan minskar. Kirurgi används 



 

7 (41) 
 

 

ofta vid endometrioscystor på till exempel äggledarna eller äggstockarna, denna vävnad 

avlägsnas då under en laparotomi eller laparoskopi. (Jerpseth, 2010) 

 För att fastställa diagnosen endometrios behöver patienten genomgå en laparoskopi, vilket 

innebär att man genom ett titthål försöker identifiera endometriosvävnad. Eftersom att det är 

ett kirurgiskt ingrepp medför det därför också vissa risker. Patienten kan dock få medicinsk 

behandling innan fastställd diagnos. Det går dock inte att fastställa diagnosen utifrån att 

patienten svarar bra på en behandling. Transvaginalt ultraljud används också, men tycks inte 

vara tillräckligt tillförlitligt och korrekt. Detta i samband med att sjukdomen har ett flertal 

differentialdiagnoser, gör diagnostiserandet av endometrios svårt. Irritable bowel syndrome 

(IBS), fibromyalgi och muskel-och skelettsjukdomar är exempel på diagnoser som kvinnor 

ibland feldiagnostiseras med, innan den rätta diagnosens ställs (Taylor et al. 2018).  

 Det kan ta upp till tio år att få den rätta diagnosen (Jerpseth, 2010). Socialstyrelsen (2018) 

skriver i sina riktlinjer att det beror på flera aspekter, bland annat att smärtor vid menstruation 

och samlag normaliseras och att symtombilden feltolkas, men framför allt beror dröjsmålet på 

okunskap hos vårdgivare och hos kvinnorna själva. Risken med en fördröjd diagnos och 

smärtbehandling är, förutom försämrad livskvalitet, även ökad risk för infertilitet. 

 

Sjuksköterskans roll 

Svensk Sjuksköterskeförening beskriver sjuksköterskans roll som avgörande för att 

omvårdnaden ska bli personcentrerad. En personcentrerad omvårdnad innebär att 

sjuksköterskan, tillsammans med patienten och eventuella närstående är delaktiga i samarbetet 

kring patientens vård. Det är viktigt att patienten och dess närstående får en delaktig roll i 

omvårdnaden och att sjuksköterskan ser dem som unika individer som kan ha olika synsätt, 

önskningar, förväntningar och viljor. För att främja detta krävs en öppenhet hos 

sjuksköterskan, men även hos patienten. På så sätt kan ett partnerskap bildas, som är nyckeln 

för personcentrerad omvårdnad (Svensk Sjuksköterskeförening, 2019). 

 

Sjukvårdens perspektiv 

Grundström, Alehagen, Kjølhede och Berterö (2018) beskrev sjukvårdspersonalens perspektiv 

av mötet med kvinnor med endometriossymtom. Personalen upplevde att dessa möten kunde 

vara svåra då kvinnorna behövde mycket respons och bekräftelse. För att kunna ge respons 

och bekräftelse behövde då sjukvårdspersonalen kunna identifiera kvinnornas individuella 

behov. Kvinnorna behövde få både fysiska och psykiska symtom bekräftade, vilket 
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sjukvårdspersonalen kunde uppleva som svårt på grund av tidsbrist. Sjukvårdspersonalen 

upplevde att vid många av besöken gällande kvinnornas smärta kunde ett bekräftande möte 

göra dem tillfredsställda, trots den kvarvarande smärtan. Personalen uttryckte dock att det var 

svårt att möta så många kvinnor med dysmenorré under tidsbrist. Det kunde leda till 

kortvariga lösningar som till exempel receptbelagda analgetika. 

 Young, Fisher och Kirkman (2017) lyfte i sin studie hur sjukvårdspersonalen uttryckte 

brist på kunskap kring sjukdomens psykosociala aspekter. Författarna drog slutsatsen att detta 

eventuellt kunde förbättras genom tydligare riktlinjer, samt möjlighet till utveckling av 

professionen. 

 Bach, Risoer, Forman och Seibaek (2016) beskrev att sjuksköterskans bemötande gentemot 

endometriosdrabbade kvinnor kunde återspegla deras egna erfarenheter av smärta, trots deras 

kunskaper om sjukdomen och dess symtom. De personliga erfarenheterna vägde många 

gånger tyngre än den faktiska kunskapen. Vissa sjuksköterskor uttryckte en känsla av 

kunskapsbrist hos sig själva kring endometrios, vilket resulterade i att många ifrågasatte sin 

egen kompetens. Sjuksköterskorna kunde även kategorisera patienter som svåra eller 

krävande, vilket författarna menar kan ha en koppling till sjuksköterskornas bristande 

kompetensen och erfarenheten av sjukdomen. Sjuksköterskorna kunde uppfatta patienter som 

svåra om de hade en annan sjukdomsuppfattning än sjuksköterskan, men också om de var 

tidskrävande, ofta ringde på hjälp eller var svåra att samarbeta med. 

 Mao och Anastasi (2010) beskrev endometrios som en svårdiagnostiserad sjukdom, med 

många differentialdiagnoser som kan bidra till den långa väntetiden på rätt diagnos. 

Sjukdomen kan innefatta smärta och infertilitet, vilket kan påverka patientens livskvalitet. 

Författarna beskrev vikten av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som 

primärvårdens sjuksköterskor bidrog med för den här typen av patienter. Sjuksköterskorna 

arbetade aktivt för att bilda ett partnerskap tillsammans med patienten, som ledde till en mer 

personcentrerad omvårdnad. En del av sjuksköterskans arbete med patienten innefattade 

patientutbildning, som kunde underlätta och effektivisera patientens hantering av sjukdomen 

och på så sätt även förbättra livskvaliteten. 

 

Partnerns perspektiv 

I studien av Culley, Law, Hudson, Mitchell, Denny och Raine-Fenning (2017) beskrevs 

parternas perspektiv av att leva med någon som har endometrios. Många män upplevde en 

känsla av maktlöshet, frustration, oro och ilska. Maktlösheten och frustrationen relaterades till 
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att inte kunna hjälpa kvinnorna vid symtom som svår smärta. Smärtan och andra symtom som 

sjukdomen orsakade gjorde männen oroliga över kvinnornas mående och hälsa. Oron 

grundade sig även i de behandlingar och operationer kvinnorna fick genomgå samt den 

osäkerhet kring fertilitet som sjukdomen medför. Ilskan riktades mot sjukvården, framför allt 

mot den långa väntan på diagnos, de olika behandlingarna och den enligt männen, bristande 

vård. Många män upplevde även det som svårt att hantera kvinnornas mående som orsakades 

av sjukdomen. När kvinnorna kände sig deprimerade, låga, arga eller irriterade på grund av 

sjukdomen, tyckte männen det var svårt att hantera på rätt sätt och blev lätt överväldigade. 

Det var dock sällsynt bland de deltagande männen att uttrycka dessa känslor till sin partner, 

då de ansåg att deras känslor var oväsentliga i jämförelse med de drabbade kvinnornas. 

  

Problemformulering  
Kvinnor med endometrios drabbas på många sätt i sina liv och i sin vardag. Sjukdomen 

orsakar stark smärta, obehag och kan påverka kvinnans fertilitet. Sjukdomen är 

svårdiagnostiserad och har många differentialdiagnoser, vilket bidrar till att kvinnor behöver 

vänta i många år på rätt diagnos och därmed också rätt hjälp. Sjukvårdspersonalen uppger att 

det kan vara svårt att ge adekvat och tillfredsställande hjälp till de endometriosdrabbade 

kvinnorna, på grund av tidsbristen inom vården. Tidsbristen kan därför leda till kortvariga 

lösningar som exempelvis stark analgetika. Sjukvårdspersonal uttrycker en brist på kunskap 

och erfarenhet av endometrios som gör att bemötandet av dessa kvinnor är svårt, vilket leder 

till att många sjuksköterskor ifrågasätter sin egen kompetens inom ämnet och kvinnornas vård 

blir lidande. 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Hälsa är inte ett tillstånd utan ett flertal processer som samverkar med varandra, det uttrycker 

Katie Eriksson i sin omvårdnadsteori (Eriksson & Barbosa da Silva, 1991). Hon menar att 

hälsa varierar mellan individer och att varje individ avgör sin egen nivå av hälsa.  

 Eriksson beskriver begreppet lidande som en central del av sin omvårdnadsteori. Lidande 

har inte endast en innebörd, utan kan ha olika betydelse för olika människor. Lidandet kan ha 

en kroppslig innebörd, som vid sjukdom, men det kan också innebära ett själsligt lidande som 
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en människa kan uppleva vid existentiell ångest (Eriksson & Barbosa da Silva, 1991).  

Enligt Eriksson är varje människa unik och omätbar, en enhet av kropp, själ och ande. Det 

utgör grunden i hennes teori. Eriksson lyfter att människor behöver gemenskap och 

tillhörighet, att vi är skapta att vilja ge och få kärlek, att vi behöver uppleva tro och hopp, att 

vi är medvetna om att livet har en mening (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

 Wiklund Gustin och Lindwall (2012) tolkar Erikssons begrepp om lidande och hälsa, att 

det är vårdandets grundpelare och syftet med all vård är att lindra lidandet. De uttrycker att 

varje lidande är unikt och att det formas av individen och miljön. Eriksson delar in lidandet 

inom vården i tre kategorier: sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Tolkningen av 

kategorierna är att lidandet inte alltid behöver vara kroppslig, utan även själslig, på en andlig 

nivå och tillhöra livet. Sjukdomslidandet representerar det kroppsliga lidandet som kan vara 

fysiskt eller psykiskt men också hur de kroppsliga samspelar med de själsliga och framför allt 

hur individen själv upplever det. Vårdlidandet utgör samspelet mellan patient och vårdgivare, 

om avståndet mellan patientens behov och sjukvårdens resurser är för stor, resulterar det i ett 

vårdlidande för patienten. Livslidandet blir det övergripande lidandet, där alla kategorier går 

hand i hand.  

 Eriksson (2018) lyfter det hon kallar lidandets drama, det är en bildlig bearbetning där 

lidandet ska lindras. För den person som befinner sig i sitt lidande är det en påtaglig 

verklighet där tillvaron kan rubbas och personen hamnar i kris. Eriksson skildrar dramat i tre 

akter: att bekräfta lidandet, att vara i lidandet och att försona sig med lidandet. Vikten av att 

lidandet bekräftas är stor, först då får lidandet utrymme och kan börja bearbetas. Att vara i 

lidandet menas med att patienten behöver tid och utrymme att få lida, få pendla mellan hopp 

och hopplöshet. Eriksson menar att patienten behöver få känna stöd och gemenskap i denna 

process för att kunna ta sig vidare, till exempel kan en sjuksköterska agera medaktör i 

lidandets drama för att kunna bekräfta och ge de stöd som patienten behöver för att kunna 

försonas med sitt lidande. Att försonas innebär att patienten formar ett nytt kapitel av livet. 

Att det som en gång var är förlorat och att det nya livet får bli en meningsfull enhet, där även 

det som orsakade lidandet är inbakat och accepterat.  

  Författarna till föreliggande studie ansåg att Katie Erikssons teori var applicerbar på många 

aspekter på de kvinnor som lever med endometrios. Just lidandet är centralt för dessa kvinnor, 

de upplever sjukdomslidande genom smärtan, den psykiska påfrestningen och den bristande 

hjälpen från sjukvården som i sin tur bidrar till ett vårdlidande och allt som kvinnorna går 

igenom, alla kategorier inom sexualitet, fertilitet, bemötande, normalisering av smärtor, allt 
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blir ett enda stort livslidande. Teorin kommer att användas i resultatdiskussionen och där 

kopplas till bakgrunden, resultatet samt författarnas egna reflektioner.  

 

Metod 
Datainsamling 

Författarnas litteraturöversikt grundades på artiklar från databaserna Cinahl och PubMed. 

Cinahl (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) är den databas som är mest 

fokuserad på omvårdnadsvetenskapliga artiklar vilket mer överensstämmer med arbetets syfte 

och problemformulering. PubMed har en större bredd och riktar in sig på bland annat 

medicin, omvårdnad, veterinärmedicin, hälso- och sjukvård samt odontologi vilket gjorde att 

de två källorna kompletterade varandra och valdes därför ut av författarna 

(https://www.esh.se/bibliotek/att-soka/databaser-och-lankar.html). 

 Författarna har använt medical subject headings (MeSH) för att få fram artiklar som 

speglade arbetets syfte. MeSHtermerna som författarna använde var Endometriosis, 

Dyspareunia, Quality of life, Coping, Chronic disease, Womens health och Pelvic pain. 

Författarna använde sig även av fritextsökning då ord som speglar känslor och upplevelser 

inte finns som MeSHtermer. I fritextsökningen använde författarna ord som Perspective, 

Experience, Health care encounters, Paitent attitude och impact, (se bilaga 1).  

 

Urval 

Friberg (2017) beskriver att en litteraturöversikt behöver genomsyras av ett kritiskt 

förhållningssätt. Detta förhållningssätt ska systematiskt genomföras på alla artiklar. 

Författarna använde sig av granskningsfrågor för kvalitativa artiklar då arbetet hade en 

kvalitativ inriktning. Följande granskningsfrågor användes: Är artiklarnas problem tydligt och 

avgränsat? Vad är artiklarnas syfte, är det tydligt och relevant? Vilka människor ingår i 

studierna? Är urvalet i enlighet med den kommande litteraturöversikten? Vad säger resultatet 

och hur har författarna tolkat det?  

 Författarna använde sig av inklusionskriterier som speglade syftet och avgränsade sin 

sökning till engelska artiklar som är publicerade mellan 2004 – 2019. Artiklarna i Cinahl var 

peer reviewed. I Pubmed fanns inte denna sökfunktion, vilket gjorde att författarna granskade 

dessa artiklar ytterligare utifrån forskningsprocessens steg, samt kriterier som ska uppfyllas 

för att artikeln ska räknas som vetenskaplig (Segersten, 2017). Artiklarna var inriktade på 

kvinnor med diagnostiserad endometrios. Kvalitativa artiklar är baserade på subjektiva 
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intervjuer, berättelser och observationer av människor och deras upplevelser (Dahlborg 

Lyckhage, 2017). Artiklarna som författarna valde är därför kvalitativa, då syftet med arbetet 

handlar om kvinnornas upplevelser av att leva med endometrios. Författarna sållade artiklar 

genom att läsa titlar, abstrakt och resultat för att se om de svarar på syftet och är relevanta för 

litteraturöversikten. Detta utfördes även för att undvika artiklar med ett medicinskt syfte, som 

även de dök upp i sökningar angående upplevelser, (se bilaga 2). 

  

Dataanalys 

Författarnas dataanalys har inspirerats från Friberg (2017). Analysens första steg innebar att 

läsa de utvalda artiklarna, markera nyckelord och sedan sammanställa en kort beskrivning av 

innehållet och vilka teman som var centralt i artiklarna. Steg två bestod av att färgkoda 

artiklarna med post-it lappar. I denna strategi representerade varje färg ett tema. Rosa innebar 

till exempel smärta. Genom att färgkoda fick författarna en bättre översikt samt en tydligare 

struktur som förenklade den resterande analysen. I steg tre sökte författarna efter likheter och 

skillnader i artiklarna. Det gjordes en jämförelse av varje steg i artiklarnas presentation. Detta 

var viktigt för att kunna se skillnader på artiklar med liknande ämnen. Författarna bestämde 

sig för att använda dessa steg i sin dataanalys för att få en överskådlig inblick i artiklarna, 

kunna se skillnader och likheter på detaljnivå och för att kunna tematisera artiklarna (Friberg, 

2017). 

 

Forskningsetiska överväganden 
Författarna hade ett tidigare intresse och därmed också en förförståelse för problemet som 

studerades. Författarna ville undvika att denna faktor skulle påverka litteraturöversiktens 

resultat och reflekterade därför kontinuerligt kring detta under arbetets gång. Genom att vara 

medveten om sin egen förförståelse kan man också aktivt arbeta med den, genom att söka 

efter resultat som motsäger den förförståelsen författarna hade. Författarna har varit tydliga i 

sin medvetenhet och oro för att förförståelsen ska ta plats i litteraturöversikten och därmed 

bett om tips från handledaren om hur detta på bästa sätt ska kunna undvikas. 

 Etiska överväganden har varit en stor del av litteraturöversiktens metoddel, då varje sökord 

och artikel har granskats och diskuterats av bägge författarna för att undvika förförståelsens 

inverkan på resultatet. Eftersom att artiklarna som författarna är intresserad av bestod av 

känslig information om deltagarna till exempel deras sexualitet, har författarna granskat valda 

artiklar med förbehållet att deltagarnas integritet inte har kommit till skada. Författarna har 
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därför diskuterat om artikelförfattarna har värnat om deltagarnas anonymitet, samtycke och 

självbestämmande (Olsson & Sörensen 2011). 

 

Resultat 
I dataanalysen framkom det tydliga teman som artiklarna belyste. Dessa teman lyfte olika 

aspekter av kvinnornas upplevelse av att leva med endometrios. Författarna sammanfattade 

fem teman som framgick ur artiklarna och som beskrev på vilka sätt kvinnorna påverkades av 

sin endometrios. Dessa teman var smärta, fertilitet, psykisk påverkan, bemötande i vården och 

begränsningar i livet. 

 

Smärta 

Kvinnorna beskrev smärta som en stor del av sjukdomen. Smärtan kunde ha olika uttryck, 

men beskrevs i regel som mycket svår och påverkade kvinnornas dagliga liv. Smärtan kunde 

uppstå under menstruation men också under den resterande delen av cykeln. Kvinnorna 

upplevde smärta i underlivet, tarmarna, urinblåsan, ländryggen och benen. Dyspareuni var 

vanligt hos dessa kvinnor vilket i många fall oroade kvinnorna och deras partner (Moradi, 

Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014). 

 Kvinnornas smärta påverkade deras dagliga liv då den begränsade dem i vad de fysiskt 

kunde göra. Det var svårare att röra sig, att gå och böja sig ner och för somliga kunde även 

sömnen och aptiten påverkas negativt. Smärtan kunde även bli så intensiv för vissa av 

kvinnorna att de behövde stöttning för att klara toalettbesök och sköta sin hygien. Kvinnorna 

uttryckte att den svåra smärtan begränsade dem i livet och orsakade en känsla av isolering 

från omvärlden. Bristande riktlinjer för egenvård och en svårighet att på egen hand hantera 

smärtan gjorde många av kvinnorna frustrerade (Roomaney & Kagee, 2018). 

 Vid vårdkontakt upplevde många en normalisering kring den smärta som de känt, som att 

det var en vanlig del av menstruationen. Efter fastställd diagnos kände många kvinnor en 

lättnad över att den smärta som de upplevt har varit reell och inte har haft en psykisk orsak. 

Denna lättnad gällde även att man kunde utesluta allvarligare sjukdomstillstånd som till 

exempel cancer, vilket många var rädda för (Huntington & Gilmour, 2005). 

 För vissa av kvinnorna gjorde smärtan att de fick prova ett flertal olika analgetika, vilket i 

sig påverkade kvinnornas mående relaterat till biverkningarna. Detta orsakade i sin tur en 

känsla av stress och ångest hos kvinnorna. Smärtan orsakade i många fall även en känsla av 

brist på kontroll. Kvinnorna hade svårigheter att planera sina liv då smärtan kunde komma 
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plötsligt, vilket hindrade dem från att utföra aktiviteter och de behövde därför ofta ställa in 

eller revidera sina planer (Rush & Misajon, 2018). 

 Många kvinnor behandlade sin endometrios med receptfria läkemedel under 

menstruationen, medan andra fick använda detta som en kontinuerlig behandling för att hindra 

smärtan från att uppstå då den därmed blev svårare att lindra. Vissa av de som använde sig av 

receptbelagda analgetika hade problem med biverkningar och i många fall även kvarstående 

symtom, vilket gjorde att de avslutade behandlingen. Att symtom kvarstod trots stark 

medicinering orsakade frustration hos kvinnorna (Jones, Jenkinson, & Kennedy, 2004). 

 Kvinnorna i Huntington och Gilmours (2005) studie beskrev fyra gemensamma problem 

med smärtan, hur den yttrade sig, smärtans utveckling över tid, behandling av smärtan och hur 

man skulle kontrollera den. Smärtan beskrevs av många som varande mellan åtta och tio på en 

smärtskala mellan noll till tio. De upplevde även att sjukdomen gav symtom som smärta i 

tarmarna, rektum och analen och orsakade både diarré och förstoppning. Endometriosen 

orsakade även ryggsmärtor, smärta vid urinering (alguri), ledsmärtor och en generell 

sjukdomskänsla. 

 Utvecklingen av smärtan beskrevs som intensifierad med åren, men även att den kunde 

fluktuera beroende på var i cykeln kvinnorna befann sig, samt vilken behandling de 

genomgick. Med åren ökade antalet symtom, från att till en början bestå av endast dysmenorrè 

till symtom som innefattade andra kroppsdelar och en sjukdomskänsla. Ett flertal kvinnor i 

studien fick förslaget att skaffa barn som en behandling, vilket för många var chockerande 

och olämpligt då endometrios även påverkar kvinnors fertilitet negativt. Före diagnos och 

innan möjligheten att få mer avancerade behandlingar såsom operation eller 

hormonbehandling, använde sig många av receptfria analgetika såsom paracetamol, 

värmekudde, vila och somliga använde även alkohol som lindring. De kvinnor som 

genomgick operation eller medicinsk behandling kände trots detta att det krävdes ytterligare 

lindring och valde därför att göra livsstilsförändringar. Kvinnorna fick stöd och information 

från stödgrupper inriktade på endometrios då sjukvården, enligt dessa kvinnor, var 

otillräckliga på denna punkt. Dessa förändringar i livsstil fokuserade på ökad mängd träning 

samt förändringar av kosten (Huntington & Gilmour, 2005). 

  

Dyspareuni och dess konsekvenser 

Smärta under och efter samlag var ett vanligt symtom vid endometrios. Kvinnorna beskrev en 

känsla av att bli nonchalerad av läkaren som menade att det inte gick att se något fysiskt fel 
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som skulle kunna orsaka dessa besvär och menade på att problemet kunde vara psykiskt 

grundat istället. Vissa av kvinnorna anpassade sexlivet efter smärtan, genom att ändra 

samlagsställning medan andra var tvungna att avstå helt då smärtan kunde vara i flera dagar 

efter samlaget. Detta hade en negativ påverkan på relationen (Denny, 2004). Ytterligare en 

studie gjord av Denny och Mann (2007) indikerade att smärta vid samlag var mer 

förekommande än vad tidigare forskning har visat och att det påverkade kvinnornas 

självkänsla och livskvalitet. Kvinnorna menade att de fick dåligt samvete gentemot sin partner 

och att de kände att det var något fel på dem som undvek sexuell aktivitet och till slut, i vissa 

fall, även undvek närhet, vilket också påverkade relationen. Majoriteten av de deltagande 

kvinnorna uppgav att de kände att de missat stora delar av sin sexualitet och att ovan nämnda 

aspekter bidrog till en försämrad livskvalitet.  

 I studien av Jones m.fl., (2004) beskrev kvinnorna hur de valde att avstå från samlag då 

smärtan var för intensiv och långvarig. Detta orsakade för många av kvinnorna en känsla av 

skuld och att vara en dålig person på grund av hur detta påverkade relationen och deras 

partner. Många jämförde sina sexliv med hur det framställs på tv och film, vilket gjorde att de 

kände sig otillräckliga. 

 

Fertilitet 

Endometrios påverkade oftast kvinnors förmåga att bli gravida på naturlig väg och i studien 

gjord av Young, Fisher, & Kirkman (2016) lyfter de hur kvinnor uppfattade informationen 

från sjukvården, i frågan om framtida möjlighet att bli gravid. Många kvinnor uttryckte att de 

fick olika information beroende på vem de frågade, husläkare eller gynekolog. Andra menade 

på att de kände en press att bli gravida i syfte att minska symtomen från endometriosen, 

oavsett var i livet de själva stod. Kvinnorna var enade i åsikten om att det fanns för lite 

evidensbaserad vård som kunde anpassas efter varje enskild kvinna och hennes specifika 

behov. All rådgivning och behandling passade inte alla kvinnor. I studien gjord av Roomaney 

& Kagee (2018) uttryckte deltagande kvinnor en rädsla för att inte kunna bli gravida och hur 

det påverkade relationen till deras partner negativt. Kvinnorna tyckte också att deras läkare 

borde ha hjälpt dem mer till en chans att bli gravida, genom assisterad befruktning. Men de 

upplevde att deras oro och rädsla för infertilitet inte var någon prioritering hos läkarna. 
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Psykisk påverkan 

Endometrios påverkade många delar av kvinnors liv, inte minst den psykiska hälsan. Känslor 

som hjälplöshet, ilska, depression, hopplöshet, frustration och att känna sig som en börda var 

gemensamma besvär bland kvinnor med endometrios. När sjukdomen påverkade möjligheten 

till att ha sex, att bli med barn och även möjligheten till att vara den mamma som man vill 

vara, menade kvinnorna att sjukdomen påverkade deras identitet. Begränsningarna fick många 

av kvinnorna att känna sig okvinnliga och deras självbild påverkades negativt. Självkänslan 

och självförtroendet rapporterades som ett problem för många av kvinnorna.  

Detta orsakades bland annat av att vara oförmögen att ha sex och bli gravid, men också till 

hur kroppen förändrades i och med sjukdomens utveckling. Många kvinnor gick upp i vikt av 

behandlingarna och andra fick ärr efter operation (Moradi m.fl.,2014). Vissa kvinnor jämförde 

sig med andra som inte har endometrios, vilket också bidrog till en känsla av att vara mindre 

kvinnlig. Detta orsakade känslor av skam (Roomaney & Kagee, 2018). 

 Många av kvinnorna kände en ilska och sorg över att sjukdomen saknar kurativ behandling 

och kunde påverka deras fertilitet. Oron kring att bli infertil var vanligast bland de yngre 

kvinnorna i studien. Andra orosmoment handlade om att sjukdomen kunde förvärras i 

symtom, att arbetsförmågan blev nedsatt eller att inte kunna fullfölja en utbildning. Många 

oroade sig även för att kunna träffa en partner på grund av sin dyspareuni (Moradi m.fl., 

2014). 

 Smärtan ledde för många kvinnor till isolering från vänner, familj och partner och hade 

därmed en negativ påverkan på relationerna i deras liv (Mellado, Falcone, Poli-Neto, Rosa e 

Silva, Nogeuira & Candido-dos-Reis, 2016). 

 Roomaney och Kagee (2018) beskrev också isolering hos kvinnorna i sin studie. 

Kvinnorna tvingades, på grund av sjukdomen, att minska sina sociala aktiviteter och därmed 

stanna hemma mer. Somliga menade att det var svårt för andra, som inte själva har 

endometrios, att förstå hur och varför deras liv blev begränsade. Ångest var även en känsla 

som rapporterades av många kvinnor i studien. Ångesten grundades i bristande kunskap om 

sjukdomen och dess inverkan på livet men också bristande riktlinjer och stöd för hur 

sjukdomen kan hanteras. 

 Social isolation beskrivs även i en annan studie. Isolationen orsakades av att inte bli trodd 

på av människor i sin omgivning, vilket gjorde det svårt för kvinnorna att öppna sig kring sin 

sjukdom och hur den fick dem att må. Detta ledde även till att kvinnorna började tvivla på 

sina egna upplevelser och känslor kring sjukdomen. De kände sig missförstådda och ensamma 
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i sin sjukdom då andra inte kan förstå hur sjukdomen påverkar deras liv samt att somliga inte 

förstod varför andra kvinnor utan endometrios kan hantera sina menstruationssmärtor, men att 

man själv saknar den förmågan (Jones m.fl., 2004). 

 I studien av Seear (2009) beskrev kvinnorna hur de tvingas bli experter på sin egen 

sjukdom, då sjukdomen saknar etiologi. När sjukdomen saknar orsakssamband får kvinnorna 

tillfälle att bli sina egna experter menade Seear. Kvinnorna testar många olika 

livsstilsförändringar för att kunna hantera sjukdomen bättre, men många ansåg att riktlinjerna 

och råden från sjukvården, som överväldigande och motsägelsefulla. Det var svårt för dem att 

hitta trovärdig och forskningsbaserad information. När råd och riktlinjer inte fungerade, kände 

många kvinnor en hopplöshet och ett misslyckande. Vid upptäckten av alla riskfaktorer som 

man enligt internet ska undvika, fick många kvinnor en känsla av skuld då de inte lyckats med 

detta. Många av de tips och råd som fanns innebar en mycket strikt livsstil, vilket till slut 

upplevdes som en tvångsmässig syssla. Det skapade även en stor oro och rädsla hos många av 

deltagarna i studien, då det plötsligt fanns risker med nästan allt i deras liv. Kvinnorna 

uttryckte att deras egen hälsa blev som ett jobb, vilket krävde mycket av dem både tidsmässigt 

och emotionellt. 

  

Bemötande i vården 

Kommunikationen med sjukvården upplevdes som problematisk. Kvinnorna hade svårigheter 

med att beskriva sina symtom, samt tyckte det var jobbigt att ställa följdfrågor med risk för att 

verka okunnig inför vårdpersonalen. De kände sig även överväldigade av den stora mängd 

information de fick av läkarna på en och samma gång, vilket gjorde det svårt att ta in och 

förstå allt som sades. Det var även svårt att föra längre och mer invecklade diskussioner då 

läkarna var för upptagna för att kunna delta i detta. Kvinnorna kände därför att läkarna inte 

förstod deras behov. Det var dock skilda uppfattningar om vården i sin helhet, många kvinnor 

kände sina behov som tillgodosedda, medan andra ansåg vården som opersonlig och generell. 

De ansåg även vården som bristande då diagnosen till en början var felaktig samt att 

riktlinjerna för sjukdomen såg olika ut från olika vårdgivare. De som var nöjda med sin vård 

ansåg läkarna som närvarande då de tog sig tid att förklara sjukdomen med pedagogiska 

verktyg såsom bilder, vilket förtydligade informationen (Roomaney & Kagee, 2018). 

När kvinnorna meddelades om sjukdomstillståndet var några av dem tillfredsställda med 

läkarens förklaring av sjukdomen, men de flesta av kvinnorna ansåg förklaringen som 

bristfällig och sökte därför information på egen hand via Internet. Genom detta fick kvinnorna 
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även möjlighet att läsa om andras erfarenheter av sjukdomen vilket var av stor vikt för dem i 

syftet att förstå sjukdomen, men också för att få känna en gemenskap med andra drabbade 

(Roomaney & Kagee, 2016). 

 Ett flertal kvinnor besökte flera vårdgivare som vid upprepade tillfällen talade om att det 

inte fanns någon orsak till symtomen, medan andra erfor en känsla av att inte bli tagen på 

allvar vid läkarbesöken. Några av kvinnorna i denna studie fick under sina tonår höra att de 

hade otur som hade så ont vid menstruationen, men att detta inte var något att utreda vidare. 

Kvinnorna i studien som meddelade sina läkare om smärtan de upplevde blev aldrig 

tillfrågade att utveckla och beskriva smärtan vidare (Denny, 2004). 

I mötet med vården upplevde många kvinnor olika svar kring sin fertilitet. Vissa läkare 

menade att fertiliteten inte skulle påverkas av endometriosen, medan andra sa tvärtom. Denna 

information fick de flesta av kvinnorna utan vidare förklaring till varför och på vilket sätt som 

sjukdomen kunde leda till infertilitet (Young, Fisher & Kirkman, 2016). 

 Den okunskap som fanns kring sjukdomen ledde för många av kvinnorna till en 

feldiagnostisering och felbehandling. Irritable Bowel Syntrome (IBS) var en diagnos som 

många kvinnor fick, då symtomen liknade varandra. Efter behandling och kvarstående 

symtom fick de därefter diagnosen endometrios. Detta ledde till att kvinnorna upplevde 

läkarna som okunniga inom ämnet endometrios. Läkarbesök var ofta problematiska, somliga 

upplevde att läkarna trodde att symtomen var psykologiska och inte orsakade av en fysisk 

sjukdom, detta ledde till en känsla av att kvinnorna tog upp läkarens tid i onödan. Dessa 

kvinnor blev också uppmuntrade till att skaffa barn eller göra en hysterektomi som en 

behandling för sjukdomen. De förslagen fick kvinnorna oberoende av ålder. Vissa läkare 

menade också på att smärtan vid menstruation är en normal del av livet som kvinna och att 

fokuset bör ligga på att lära sig hantera detta (Jones m.fl., 2004) 

 I Markovic, Manderson och Warren (2008) studie beskrev kvinnorna också sina 

upplevelser av att inte bli tagen på allvar av läkare. Vissa läkare avskrev besvären som 

psykosomatiska eller depressiva, medan andra menade att det inte fanns något att göra åt 

symtomen förutom att lära sig sätt att hantera dem på. 

 I studien utförd av Ballard, Lowton och Wright (2006) återfanns två faktorer som 

påverkade förseningen av diagnostik, individen och vården. Individens påverkan innebar att 

patienten själv exempelvis hade svårt att bedöma vad som är normala menssmärtor och vad 

som är tecken på sjukdom. Många kvinnor upplevde att deras menstruation påverkade 

vardagen på ett negativt sätt, men att detta var en normal typ av smärta vid menstruation, och 

att de endast hade haft otur som påverkades i vardagen. Flertal av dessa kvinnor hade haft 
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denna typ av menstruationssmärtor sedan unga år, vilket också bidrog till en känsla av att 

deras upplevelser var normala men jobbiga. Då kvinnorna ansåg denna svåra smärta som 

normal, blev anhöriga sällan införstådda med besvären, då kvinnorna var rädda för att 

uppfattas som svaga som inte kunde hantera dessa smärtor. I stället för att söka hjälp, fann 

kvinnorna egna metoder och sätt att hantera sjukdomen på. Den andra faktorn har med vården 

att göra. I många fall normaliserades smärtorna som kvinnorna kände och beskrevs som en 

normal del av menstruationen. Fokuset hamnade därför på kvinnornas förmåga att hantera 

symtomen samt råd till ökad motion och andra livsstilsförändringar. Detta i kombination med 

att kvinnorna var inställda på att smärtan inte var abnormal, orsakade en känsla av att hålla på 

att bli galen, eller att smärtan endast satt i huvudet. Vissa kvinnor fick symtomlindring av p-

piller eller genom att bli gravid, vilket ledde till att de inte fortsatte att söka vård och 

diagnosen endometrios dröjde därför ytterligare. Vården erbjöd även ultraljud för somliga av 

kvinnorna, vilket endast kan upptäcka en viss typ av endometrios. När inget upptäcktes vid 

ultraljudet, ansåg läkarna att det inte fanns någon orsak till fortsatt utredning. Detta orsakade 

också en känsla av att smärtan inte var på riktigt (Ballard m.fl., 2006). 

Lukas, Kohl-Schwartz, Geraedts, Rauchfuss, Wölfer, Häberlin, Orelli, Eberhard, Imthurn, 

Imesch och Leeners (2018) fokuserade på hur nöjda kvinnorna var med bemötandet av 

vårdpersonal och hur det påverkade deras livskvalitet. Hälften av de deltagande kvinnorna var 

nöjda med det medicinska stödet de fick, samtidigt var alla eniga om att mer information 

behövs för att kunna individanpassa vården. 

 

Begränsningar i vardagen 

Arbete, dagliga aktiviteter, att ta hand om barn eller husdjur och vara delaktig i sociala 

sammanhang var delar i livet som begränsades för de endometriosdrabbade kvinnorna. De 

menade att dessa begränsningar berodde på bland annat smärta, sömnproblematik och en 

generell sjukdomskänsla. Kvinnorna avbokade tillställningar på grund av rädsla för att få en 

smärtattack i offentliga sammanhang samt på grund av smärta och utmattning. Detta 

resulterade i ett försämrat självförtroende hos kvinnorna. Kvinnorna som inte hade en 

konstant smärta, planerade sina liv utifrån menstruationscykeln för att kunna delta. Det var 

också vanligt att föra en dagbok kring smärta, för att kunna kartlägga när det är bäst 

respektive sämst att planera in något. Detta ledde till att många kvinnor kände sig frustrerade 

över att sjukdomen styrde deras liv (Jones m.fl., 2004). 
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 Kvinnorna i studien av Moradi m.fl., (2014) beskrev hur sjukdomen orsakade dem stress, 

smärta och ilska, vilket i sin tur påverkade deras relationer. Många upplevde starka 

humörsvängningar som kunde orsaka både bråk på arbetsplatsen eller med anhöriga. Dessa 

faktorer påverkade kvinnornas syn på sig själva och somliga kunde även känna en avundsjuka 

gentemot kvinnor som inte var drabbade av sjukdomen och som kunde delta på sociala 

tillställningar utan problem. De yngre kvinnorna i studien uttryckte en oro för sin skolgång, 

många av dem behövde ofta vara hemma ifrån skolan, somliga hela terminer på grund av 

endometriosen. De som hade mycket besvär, men som sällan hade frånvaro, tog mer medicin 

för att klara av detta. De kvinnorna som arbetade hade problem med mycket sjukfrånvaro. 

Vissa av kvinnorna fick ta andra typer av arbeten, gå ner i tid, tacka nej till drömjobb eller 

mista chansen att få en befordran. Kvinnorna hade olika upplevelser beroende på hur 

förestående arbetsplatserna var gentemot sjukdomen, vissa hotades till exempel med 

uppsägning. För en del av kvinnorna i studien kände inte att endometriosen hade påverkat 

deras livsstil, men de kvinnorna som upplevde en påverkan uttryckte en negativ sådan. De 

menade att sjukdomen ledde till att de tog mer analgetika, drack mer alkohol, rökte fler 

cigaretter och ett fåtal av kvinnorna använde även droger för att lindra smärtan. De flesta 

kvinnorna var överens om att endometrios endast har en negativ påverkan på livsstilen, medan 

ett fåtal menade på att sjukdomen fick dem att ändra sin livsstil till det bättre, att välja 

hälsosammare val i livet, som att sluta röka eller äta mer hälsosamt (Moradi m.fl., 2014). 

  I studien av Lövkvist, Boström, Edlund och Olovsson (2016) visar de att 

endometriosdiagnostiserade kvinnor i olika åldrar skattade sin livskvalitet och sina symtom 

olika. De yngre deltagande kvinnorna skattade sina upplevelser av symtomen och sin 

livskvalitet som lägre än de äldre kvinnorna, det fastställs dock inte vad orsaken till skillnaden 

beror på. Författarna av artikeln ponerade att de äldre kvinnorna hade haft längre tid att finna 

egna strategier för symtomen och därmed kunde uppnå en bättre livskvalitet än de yngre. De 

kvinnorna i studien hade gemensamt var att de alla upplevde en lägre livskvalitet jämfört med 

kvinnor som inte lever med endometrios.  

 

Diskussion 
I metoddiskussionen diskuteras fördelar och nackdelar med valet av att göra en 

litteraturöversikt. Författarna diskuterar även det valda ämnet och svårigheter kring att hitta 

artiklar som speglar det valda syftet. Då framkom förändringar som författarna insåg i 

efterhand som hade kunnat underlätta datainsamlingen. Det resoneras även kring valet av 
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mestadels kvalitativa artiklar, varför det kändes lämpligt i denna studie och vilka fördelar och 

nackdelar det innebar. 

 I resultatdiskussionen sammanfattade författarna vad de ansåg mest intressant att diskutera 

och utformade fyra rubriker kring detta. Dessa rubriker är Livet med endometrios, 

Socialstyrelsens riktlinjer, Utbildning kan vara lösningen samt Multidisciplinärt arbete. 

Under dessa rubriker diskuterar författarna resultatet mot nya vetenskapliga artiklar, Katie 

Erikssons omvårdnadsteori, bakgrunden samt litteraturöversiktens syfte.  

 

Metoddiskussion  

När författarna valde syftet till det framtida arbetet, blev litteraturöversikt ett lämpligt 

tillvägagångssätt då det enligt Friberg (2017) är en metod för att skapa en bild av tidigare 

forskning kring ämnet. 

 Samarbetet mellan de två författarna har varit till fördel av arbetet då de tillsammans har 

kunnat diskutera litteraturöversiktens alla delar. De har fram och tillbaka kunnat föra en 

dialog kring förbättring, nya perspektiv samt förförståelse. 

 Författarna upplevde det som svårt att hitta relevanta artiklar kring ämnet. Trots att 

författarna sökte på ord som experience eller perspective handlade många av artiklarna om 

medicinska ingrepp som laparoskopi och inte om kvinnors upplevelse av sjukdomen vilket 

var litteraturöversiktens syfte. Detta kan bero på att upplevelser och känslor inte finns som 

MeSH-termer och därför använde sig författarna av en fritextsökning. Genom att läsa 

vetenskapliga artiklar inspirerades författarna av artiklarnas keywords. Detta kan ha bidragit 

till att deras resultat även speglat litteraturöversiktens resultatartiklar, vilket är något som 

författarna ansåg vara en bristande del i deras datainsamling.  

 Författarna använde sig främst av MeSH-termer för att hitta lämpliga sökningar till major 

headings, vilket gav resultat på artiklar vars huvudsakliga innehåll har med sökningen att 

göra. Fritextsökning har inte denna funktion och sökresultatet på artiklar kan ge ett mer 

spretigt resultat, som inte alltid speglade syftet i litteraturöversikten.  

 Litteraturöversikten bestod till största del av kvalitativa artiklar, då syftet var att beskriva 

kvinnornas subjektiva upplevelser av sjukdomen. Kvalitativa artiklar beskriver just detta 

genom exempelvis intervjuer, berättelser och observationer (Dahlborg Lyckhage 2017). Detta 

anser författarna vara en styrka i översikten, då det speglar syftet. I resultatdelen är det tydligt 

hur kvinnors upplevelser misstolkas och förminskas. Detta är ytterligare en anledning till 

varför författarna anser kvalitativa artiklar som mest relevanta, då de beskriver en typ av 
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kunskap som kan ge förståelse och bidra till utveckling i exempelvis bemötandet gentemot 

dessa kvinnor. Författarna resonerade även kring negativa aspekter kring kvalitativa artiklar. 

Enligt Dahlborg Lyckhage (2017) är kvalitativa artiklar inte generaliserbara, utan 

kontextbundna. Det är därför inte möjligt att generalisera resultatet av denna studie. 

Kontextbundet innebär att resultatet är kopplat till ett specifikt sammanhang och det kan 

därför vara av vikt att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Författarna 

fattade även ett beslut kring att redovisa artiklarna en och en, då de ansåg att viktiga detaljer i 

kvinnornas upplevelser annars skulle försvinna. De ansåg det också som mindre viktigt då 

litteraturöversikten till största del baserades på kvalitativa artiklar, och att fokuset därför log 

på enskilda kvinnors berättelser och inte generaliserbarheten.  

 Ett inklusionskriterie som författarna hade från början av litteraturöversiktens gång var att 

artiklarna skulle vara skrivna mellan år 2009 och 2019. Detta fick sedan ändras då det var 

svårt att hitta tillräckligt många och relevanta artiklar i ämnet. Tidsspannet ändrades då till 

2004–2019, vilket resulterade i fler användbara artiklar till resultatet och diskussionen. I 

efterhand diskuterade författarna kring ett längre tidsspann eller eventuellt inget tidsspann 

alls, då syftet handlar om kvinnors upplevelser som egentligen inte har någon koppling till 

tid. Det största problemet som uppstod under metodens genomförande var att hitta ett 

tillräckligt antal relevanta artiklar. Författarna insåg vid datainsamlingen att ämnet 

endometrios inte var särskilt beforskat, åtminstone inte kvinnors upplevelse av sjukdomen. 

Mycket av tiden gick därför till att prova olika sökord och utvärdera vilka resultat de gav. Den 

fritextsökning som författarna använde sig av resulterade i att författarna lade ner tid på 

granskning av många artiklar som sedan visat sig inte var relevanta. 

 Författarna planerade att följa Fribergs (2017) översiktstabell. Under arbetets gång insåg 

författarna att de ville ändra tillvägagångssättet och tog bara inspiration av Friberg. De valde 

istället att använda sig av färgkodning av artiklarna. Fördelarna med denna strategi var att 

arbetet blev mer strukturerat för författarna och det tydliggjorde även vilka teman respektive 

artikel berörde. Båda författarna föredrog att fysiskt kunna lägga ut artiklarna för att kunna 

skapa en god överblick. Nackdelen med metoden var att onödigt många utskrivna artiklar 

slängdes och papper gick till spillo, samt att hitta en ordning bland alla artiklarna. Författarna 

använde sig av ett genomgående kritiskt förhållningssätt i litteraturöversikten men hade svårt 

att tillämpa detta till många av de kvalitativa artiklarnas resultat, då det bestod av subjektiva 

upplevelser av en sjukdom som författarna själva inte har erfarenhet av. Det kritiska 

förhållningssättet användes därför mest i syfte att kontrollera artiklarnas relevans, 

vetenskapliga genomförande samt eventuella etiska ställningstaganden.  
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Litteraturöversikten består av 15 vetenskapliga artiklar, vilket överstiger det förväntade 

antalet. Detta kan ha påverkat analysarbetet i den mån att författarna eventuellt hade kunnat 

göra en mer djupgående analys, om litteraturöversikten bestod av färre artiklar. Författarna 

gjorde ett aktivt val i att inkludera dessa 15 artiklar då de ansåg att de var av stort värde för 

litteraturöversikten och att de inte ville undanhålla forskning och påverka resultatet.  

  

Resultatdiskussion 

 
Att leva med endometrios  

Resultatet av litteraturöversikten visar tydligt hur det är att leva med endometrios. Sjukdomen 

orsakar ett stort lidande för de drabbade kvinnorna. Nästan alla aspekter av deras liv och 

vardag påverkas negativt av sjukdomen och när kvinnorna ber om hjälp från vården möts de 

många gånger av en normalisering och en trivialisering av sina problem. Symtomen 

kvinnorna beskriver blir ofta nonchalerade, bortförklarade som psykosomatiska eller 

feldiagnostiserade som någon annan sjukdom. Kvinnorna blev ofta bemötta av 

sjukvårdspersonal som refererade till smärtan som en naturlig del av att vara kvinna och 

rekommenderade dem istället att hitta sätt att hantera smärtan på. I och med detta blev deras 

korrekta diagnos och behandling fördröjd. Kvinnorna beskrev upprepade gånger en känsla av 

okunskap hos vårdpersonalen vilket spädde på den egna oron kring om symtomen de upplever 

är riktiga eller inte. Majoriteten av kvinnornas upplevelse av vården var mycket negativ. 

Kvinnorna fick olika information av olika vårdgivare, de fick sällan tid för att ställa 

följdfrågor och läkarna gav dem för mycket information på samma gång. 

Studien av Cox, Henderson, Andersen, Cagliarini och Ski (2003) belyste också kvinnornas 

negativa upplevelser av vården. Kvinnorna beskrev hur de i flera års tid gick från husläkare 

till husläkare för att hitta en som var empatisk och tog problemen på allvar. Det nämns även 

hur ett flertal av dessa kvinnor, i tidig ålder, fått höra att de är för unga för att ha endometrios. 

En specifik kvinna i studien undersöktes av en läkare som var övertygad om att symtomen 

hon upplevde var inbillade. Den generella upplevelsen som presenteras i studien 

sammanfattas som ett respektlöst bemötande från husläkaren, som dessutom tycktes sakna 

information och kunskap om sjukdomen och dess symtom. Flera kvinnor beskrev även hur 

deras husläkare inte remitterade dem vidare till specialist, trots önskan om detta.  

Flera gynekologer som inte var specialiserade inom endometrios beskrevs också som 

nonchalanta vid bemötandet av kvinnorna. Kvinnorna trodde att detta berodde på okunskap 

om sjukdomen, symtomen och den påverkan som sjukdomen har på kvinnornas liv och 



 

24 (41) 
 

 

framtid. De kvinnorna som till slut hittade en gynekolog med specialistkunskaper om 

endometrios blev mycket lättade. De kunde äntligen få en tydlig förklaring av sjukdomen, 

symtomen samt behandlingsalternativ. 

 Wiklund Gustin och Lindwall (2012) beskriver Katie Erikssons tre typer av lidande, 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande uppstår när kvinnorna 

drabbas av symtom som till exempel smärta eller dyspareuni men också oro, ångest och 

rädsla. Sjukdomslidande innebär den fysiska såväl som den psykiska påverkan och är därför 

en stor del av kvinnornas liv.  

 Livslidande uppstår när kvinnornas hela liv upptas av sjukdomen och dess symtom. 

Kvinnornas vardag, fysiska möjligheter, arbetsförmåga, relationer och psyke påverkas av 

denna sjukdom vilket i sin tur leder till ett stort livslidande.  

 Vårdlidande uppstår när sjukvården saknar kunskap om sjukdomen och om hur kvinnorna 

bör behandlas, samtidigt som kvinnorna själva saknar kunskap om sjukdomen och sina egna 

behov. Det uppstår därmed ett glapp mellan resurs och behov, vilket leder till ett vårdlidande 

för kvinnorna. Eriksson (2018) menar att lidandet grundar sig i att inte vara medveten om sina 

behov och på vilka sätt man kan lindra sitt lidande. Enligt Eriksson kan hälsa upplevas trots 

sjukdom, så länge kvinnan känner en balans mellan kropp, själ och ande. Kvinnorna skulle 

enligt Erikssons omvårdnadsteori, kunna lindra sitt lidande genom att genomgå lidandets 

drama. Det sker genom de tre stegen, bekräfta, vara och försonas. Sjuksköterskans roll är att 

bekräfta patienten, i detta fall kvinnorna med endometrios. Bekräftelse är något som 

kvinnorna saknar i vården såväl som i samhället. De känner att omgivningen är oförstående 

och ovetande om sjukdomens påverkan på dem och deras liv. Sjuksköterskan har därför en 

viktig roll i att bekräfta dessa kvinnors upplevelser. Genom denna bekräftelse så stöttar 

sjuksköterskorna kvinnornas kamp mot lidandet. Det är först nu, när lidandet har bekräftats, 

uppdagats och tagit plats som kvinnorna har en möjlighet att utföra denna kamp. Genom 

bekräftelsen från sjuksköterskan får kvinnorna mod och en möjlighet till att vara i sitt 

lidande.  

 Sista steget för kvinnorna innebär en försoning med sitt lidande. Sjuksköterskan ska stötta 

kvinnorna i att inse hur deras situation ser ut på grund av sjukdomen, kvinnorna har då en 

möjlighet att möta livet som det är på riktigt. Det handlar om att inse att somliga saker i livet 

är oföränderliga, som till exempel den kroniska sjukdomen endometrios. Genom att acceptera 

detta, med stöd från en sjuksköterska, kan kvinnorna även försonas med sin sjukdom och sitt 

lidande. 
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Socialstyrelsen riktlinjer 

I Socialstyrelsens riktlinjer beskrivs vikten av ett respektfullt och empatiskt bemötande från 

vården gentemot de endometriosdrabbade kvinnorna. Där beskrivs vikten av att smärta och 

subjektiva upplevelser av sjukdomen aldrig ska misstros eller ifrågasättas av vårdpersonal. 

Socialstyrelsen menar att ett bemötande där vårdpersonal tvivlar på sanningshalt av subjektiva 

upplevelser ökar risken för att patienter mister sin tillit till vården. Unga kvinnor som söker 

vård för sina endometriossymtom är extra sårbara för detta. Socialstyrelsen nämner, precis 

som litteraturöversiktens resultat, att symtomen normaliseras av både samhälle och 

vårdpersonal, vilket gör att många inte får rätt vård. Normaliseringen kan härledas till 

okunskap och en missuppfattning kring att dessa menstruationssmärtor är normala och sällan 

går att göra någonting åt (Socialstyrelsen, 2018). 

 Enligt dessa riktlinjerna ska det finnas en sjuksköterska eller barnmorska tillgänglig för 

patienten, som besitter kunskap kring endometrios. Detta ska bidra till mindre risk för 

normalisering av kvinnornas symtom, behandling kan påbörjas tidigare i sjukdomsförloppet 

samt att risken för att svårare symtom uppstår senare i livet minskar. Gemensamt för de olika 

verksamheterna är en brist på vidareutbildning kring sjukdomen endometrios. 

Vidareutbildning för vårdcentraler och skolsköterskemottagningar visade sig svårt, då dessa 

har ett stort antal olika diagnoser att bemöta och därför har svårt att satsa resurser på en 

specifik sjukdom. Socialstyrelsen anser att en del av förbättringen ska ske genom att personal 

som kommer i kontakt med misstänkt, såväl som diagnostiserad endometrios behöver få 

möjlighet att använda sin kunskap samt bibehålla kompetens. 

 Under skrivandet av litteraturöversikten släpptes Socialstyrelsens utvärdering av de 

riktlinjer som presenterades i december 2018. Socialstyrelsen undersökte hur kvinnokliniker, 

vårdcentraler, IVF-kliniker, ungdomsmottagningar samt elevhälsan har upplevt 

endometriosvården relaterat till de nya riktlinjerna. I utvärderingen presenteras följande 

förbättringsområden, det behövs rutiner kring smärtlindring vid vårdbesök som är akuta, 

hormonell behandling ska erbjudas fler patienter, uppföljning av behandlingseffekten behöver 

förbättras, fler kvinnokliniker ska kunna erbjuda ett multiprofessionellt team, 

smärtspecialister ska vara mer lättillgängliga samt att personal behöver få vidareutbildning 

kring sjukdomen (Socialstyrelsen, 2019). 
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Utbildning kan vara lösningen 

Socialstyrelsen beskriver att sjukvården behöver utbildas om sjukdomen i sig men även i 

bemötandet av kvinnor med endometrios. Detta är för att kunna ge en jämlik vård och ett 

respektfullt och professionellt bemötande. Socialstyrelsen betonar att sjukvårdspersonalens 

största ansvar vid prioriteringar, är att värna om den så kallade människovärdesprincipen 

(Socialstyrelsen, 2018). Denna princip bygger på alla människors lika värde och lika rätt till 

vård, vilket lägger grunden för ett lyckat bemötande en jämlik vård (Ternestedt & Norberg, 

2014). 

 Studien av Shadbolt, Parker och Orthia (2013) undersökte unga kvinnors kunskap samt 

vilja att lära sig om sjukdomen endometrios. 52% av kvinnorna hade hört om sjukdomen, men 

deras beskrivningar av den var antingen diffus eller felaktig. 89% av kvinnorna ansåg att 

tonåringar bör utbildas i sjukdomen. Studien visade en vilja hos de unga kvinnorna att lära sig 

mer om vad sjukdomen innebär, vilka symtomen är, risker med sjukdomen samt 

behandlingar. 78% ansåg även att unga killar ska utbildas. Författarna av litteraturöversikten 

anser det av stor vikt att unga kvinnor blir informerade om sjukdomen då ca 10% av den 

kvinnliga befolkningen drabbas. Genom att utbilda i tidig ålder tror författarna att man kan 

minska oro och förhoppningsvis ge dessa patienter en framtid med god livskvalitet, trots 

sjukdomen. Kvinnorna som i tidig ålder blir medvetna om sjukdomens patologi, abnormala 

symtom vid menstruation och egenvård tror författarna har en bättre chans till ett liv med 

mindre lidande. Kvinnorna skulle på så sätt ha kunskap och tillit till sin egen upplevelse och 

därmed lättare kunna ställa krav på vården. 

 Bush, Brick, East och Johnson (2017) studie beskrev information samt kunskapsspridning 

kring ämnet endometrios till unga. Författarna menade att det finns fördelar med att ha en 

kurs i skolan kring menstruation i relation till hälsa. Syftet med kursen var att kunna hitta 

abnormala symtom vid menstruation, att sprida kunskap kring endometrios, bevara välmående 

och fertilitet, uppmuntra till vårdkontakt samt minska tabun kring menstruation. Studien 

visade att en region som erbjöd konsekvent utbildning kring ämnet även har flest antal 

patienter som fått specialiserad endometriosvård. 

 Kunskapsbristen återfinns i vården, samhället och bland kvinnorna i fråga. Därför 

resonerar litteraturöversiktens författare att det krävs en kunskapsutveckling inom dessa 

områden. Vården behöver utbildning i sjukdomen, hur den yttrar sig, hur den påverkar 

kvinnorna och även stöttning i hur de ska hantera och bemöta kvinnorna. Det krävs även en 

kunskapsspridning på samhällsnivå för att undvika normalisering av sjukdomen. Denna 

normalisering påverkar kvinnornas egna syn på sjukdomen och det kan orsaka tvivel på egna 
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upplevelser. Menstruation ses i många fall också som någonting tabubelagt, vilket samhället 

bidrar till och kan påverka kvinnorna i den mån att de inte vill söka hjälp. Kvinnorna behöver 

även bli medvetna om sjukdomen samt få kunskap om vad som kan förväntas vid en normal 

menstruation och en menstruation vid endometrios. Författarna anser att det även är viktigt att 

kvinnorna blir informerade om de riktlinjer som Socialstyrelsen har upprättat för att förbättra 

endometriosvården. Riktlinjerna gör det tydligt vad man bör kunna förvänta sig av vården 

men också vilken vård som erbjuds dessa kvinnor. 

 Författarna av litteraturöversikten anser att det borde vara av stor vikt att just vårdcentraler 

samt skolsköterskemottagningar får en vidareutbildning kring sjukdomen, då de tror att 

många i första hand söker sig till vårdcentraler med sina symtom samt att 

skolsköterskemottagningar skulle ha möjligheten att fånga upp flickor där endometrios kan 

misstänkas i ung ålder. 

 

Multidisciplinärt arbete 

Litteraturöversiktens resultat beskriver kvinnornas problem med smärta, dyspareuni, fertilitet 

och psykisk påverkan. Kvinnorna upplever att deras liv styrs av den smärta de upplever. 

Dyspareuni påverkar deras förmåga till att ha sex och därmed ofta relationen med partnern. 

Många kvinnor beskriver även en rädsla för att bli infertil. Alla de ovannämnda aspekterna 

leder i sin tur till en negativ psykisk påverkan som försämrar kvinnors självbild, självkänsla, 

självförtroende och många gånger orsakar isolering och ensamhet. Kvinnorna saknar ofta en 

känsla av förståelse och gemenskap. De upplever att människor i deras närhet, samhället och 

sjukvården saknar förståelse och kunskap om hur det är att leva med sjukdomen och på vilka 

sätt som deras liv och förmågor kan påverkas negativt. 

 I Socialstyrelsens riktlinjer finns en prioritering kring insatserna som ska erbjudas till 

kvinnor med endometrios. Multiprofessionellt stöd prioriteras som två av tio, där ett är hög 

och tio låg prioritet. Det multiprofessionella stödet innebär stöttning och råd från bland annat 

en sjuksköterska. I litteraturöversikten beskrivs bristande bemötande och förståelse från 

vården. Kvinnorna saknar riktlinjer och stöd kring hur de ska hantera sjukdomen på bästa sätt. 

Socialstyrelsen menar även att endometriosdrabbade kvinnor lider av en sjukdom med stor 

svårighetsgrad och att denna typ av insats kan hjälpa kvinnorna med sin oro, förbättra deras 

livskvalitet och i längden förebygga akuta vårdbesök. Sjuksköterskans roll innebär mer än 

stöttning och råd kring sjukdomen, de kan även koppla in resterande endometriosteam som 

består av ett flertal andra professioner som kan hjälpa patienten ytterligare i sin sjukdom. 

Detta team kan bestå av bland annat gynekolog, sexolog, smärtspecialist, barnmorska, 
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psykolog och fertilitetsläkare. På så sätt kan patienter med stort omvårdnadsbehov få en mer 

avancerad och anpassad vård. (Socialstyrelsen, 2018). 

 Gökyıldız och Beji (2012) beskrev vikten av ett multiprofessionellt team vid kronisk 

smärta orsakad av bland annat endometrios. De menade att kvinnor med endometrios, som 

lider av kronisk smärta i stor utsträckning drabbas av fysiska, psykiska, ekonomiska och 

sociala hinder. Det multiprofessionella teamet kunde då ge kvinnorna en bred och 

specialiserad vård. Syftet med detta team var att höja kvinnornas känsla av livskvalitet. 

Studien nämnde även sjuksköterskans viktiga roll inom teamet, som ansvarar för när denna 

insats anses nödvändig. Sjuksköterskan involverar därefter resterande team som får göra 

enskilda utvärderingar av patienten. Författarna menade även att sjuksköterskan är den 

profession som spenderar mest tid med patienten, och därmed är mest införstådd i till exempel 

patientens smärtproblematik eller tidigare smärtbehandlingar. Sjuksköterskorna har även som 

roll att stötta och guida patienten vid insättning av ny behandling. Det blir tydligt att 

kvinnorna har ett behov av en medaktör i sitt lidande som ser och lyssnar, som bekräftar 

(Eriksson, 2018). Erikssons syn på lidandets drama blir applicerbart på flera sätt, både i mötet 

med dessa kvinnor men även under sjukdomens gång. Kvinnorna behöver vägledning både 

genom behandling av symtom och mot acceptans och försoning.  

 Författarna av litteraturöversikten tror att ett multiprofessionellt team har en viktig 

funktion i processen mot en förbättrad hälsa. Kvinnornas upplevelser av smärta, dyspareuni, 

fertilitet och psykisk påverkan kan på så sätt behandlas mer korrekt av exempelvis 

smärtspecialist, sexolog, fertilitetsläkare och psykolog. Genom att få träffa specialister inom 

de specifika problemområden som kvinnorna upplever tror författarna att de kan få bättre 

vård, ett bättre bemötande samt en mer jämlik vård. Socialstyrelsens utvärdering visar på att 

de flesta undersökta verksamheter har tillgång till det multiprofessionella teamet, men att det 

är mindre än hälften som är grundbemannade.  

 

Kliniska implikationer 
Författarna anser att resultatet tydligt speglar sjukvårdspersonalens och samhällets okunskap 

och trivialisering av sjukdomen. Kvinnorna behöver ett bättre och mer empatiskt bemötande 

från vården, där känslor och upplevelser får ta plats i samtalet. För att kunna genomföra detta 

i praktiken tror författarna att vidareutbildning är av största vikt.  

 Författarna har även reflekterat kring just sjuksköterskans roll i samverkan med patienten 

och insett att sjuksköterskan har en stor roll i att stötta och samtala med patienten. Med den 
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här litteraturöversikten kommer författarna i sina framtida uppdrag som sjuksköterskor kunna 

ge ett bättre stöd till kvinnorna de möter. De kommer lyssna bättre på symtombilden som ges 

men även kunna ge utrymme för kvinnornas känslor, tankar om sina kroppar och de 

eventuella behoven av att samtala om sin fertilitet och sexualitet. Författarna tror även att 

andra som tar del av denna litteraturöversikt kommer få en större förståelse för kvinnor med 

endometrios och deras omvårdnadsbehov. 

 

Förslag till fortsatt forskning  
Författarna önskar att vidare forskningen skulle fokusera på en effektivt symtomlindrande 

behandling, för att undvika kortvariga lösningar med receptbelagda analgetika som också 

leder till biverkningar för många kvinnor. Det behövs också forskning kring sjukdomens 

etiologi för att kunna förstå samt behandla sjukdomen på rätt sätt, men också för att undvika 

att kvinnor känner att sjukdomen är självförvållad.  

 Författarna diskuterade även om sjukdomen fyller kriterierna för en folksjukdom, då 5 % 

av befolkningen drabbas. Genom ytterligare forskning samt uppmärksamhet kring sjukdomen 

kanske den i framtiden räknas som en folksjukdom och då också forskningsintresset skulle 

stiga.  

 

Slutsats 
Endometrios är en allvarlig livsomvälvande kronisk sjukdom som behöver uppmärksammas 

mer. Kvinnorna i litteraturöversikten beskriver sina liv som styrda av sjukdomen. De drabbas 

av både fysiska och psykiska symtom och känner en avsaknad av stöd från omgivningen. Om 

alla inblandade parter hade tillräcklig kunskap om endometrios anser författarna att många av 

de besvär som kvinnorna upplever hade kunnat behandlas tidigare och lindrats mer effektivt. 

Vårdgivare behöver ha bättre kunskap för att, tidigt i processen kunna bekräfta kvinnorna i 

deras lidande och kunna ge känslomässigt stöd. Med tanke på att sjukdomen påverkar så stor 

del av kvinnornas liv är en viktig faktor att kvinnans upplevelser tas på stort allvar genom att 

lyssna, bekräfta, sätta in individanpassad åtgärd och behandling. För att detta ska kunna 

tillgodoses behövs kunskap, både hos vårdgivarna och de drabbade kvinnorna.  
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analysmetod  

Studien upptäckte 10 kategorier, medicinska (symtom som 
kronisk smärta och abnormiteter vid menstruation) fysisk 
funktionalitet (sjukdomen kan leda till att kvinnorna blir 
orkeslösa och fysiskt inte kan röra sig som vanligt), psykologiska 
(kvinnorna upplevde känslor som ångest, frustration och att vara 
isolerad), sexuella (kvinnorna beskriver smärta vid samlag och 
en rädsla inför denna smärta, för många påverkade det relationen 
med partnern), reproduktiva (kvinnorna blev informerade om att 
sjukdomen kan leda till infertilitet och de upplevde att läkarna 
inte prioriterade reproduktionsdelen), interpersonella (kvinnorna 
upplevde sig isolerade och ensamma i sin sjukdom), yrkes 
(sjukdomen orsakar frånvaro från jobb, vilket skapar en oro hos 
kvinnorna), kunskaps (kvinnorna hade lite eller ingen kunskap 
om sjukdomen, och fick sin information från vårdgivaren, vilket 
många upplevde som bristfällig), sjukvård (kvinnorna beskrev 
mötet med sjukvården som svårt, då de hade svårigheter att 
beskriva sin symtom och inte vågade ställa frågor) och 
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finansiella faktorer (vården som krävs för sjukdomen är kostsam 
och lönen blir lidande iom frånvaro från arbetet). 

Huntington & 
Gilmour 

A life shaped 
by pain: 
women and 
endometriosis. 

2005, Nya 
Zeeland, 
Journal of 
clinical 
nursing. 

Studiens syfte var att 
undersöka kvinnors 
perspektiv av att leva 
med sjukdomen, hur 
det påverkar livet 
och vilka strategier 
de använder för att 
hantera sjukdomen. 

Metod: Kvalitativ studie 
Urval: 18 deltagande 
kvinnor mellan 16-45 år. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Analys: Tematisk 
analysmetod  

Den dominerande upptäckten var upplevelserna av extrem och 
kronisk smärta som påverkade alla aspekter av livet. Det 
framställdes fyra teman som alla relaterades till smärta, hur 
smärtan upplevs (många beskrev smärtan som handikappande, 
och kände smärta i magen, tarmar, rygg, leder och vid samlag. 
Smärtan ledde för många även till en generell sjukdomskänsla 
och depression), smärtans utveckling (för de flesta blev smärtan 
värre med åren, men kunde variera i intensitet beroende på olika 
faktorer), behandling av smärtan (vissa blev rekommenderade att 
bli gravida som en form av behandling, annars försökte de flesta 
lindra smärtan med analgetika innan hormonbehandling eller 
operation blev aktuellt) samt kontroll av smärtan (många kvinnor 
gjorde egna livsstilsförändringar när sjukvårdens insatser inte 
gav tillräcklig lindring). 

Rush & Misajon Examining 
subjective 
wellbeing and 
health-related 
quality of life 
in women 
with 
endometriosis. 

2018, 
Australien, 
Health care for 
women 
international 

Studiens syfte var att 
undersöka det 
subjektiva 
välmåendet, 
hälsorelaterad 
livskvalitet samt 
kvinnors upplevelse 
av att leva med 
endometrios. 

Metod: Enkätstudie 
Urval: 500 deltagande 
kvinnor mellan 18-63 år. 
Alla diagnostiserade 
med endometrios. 
Datainsamling: Enkät 
som deltagarna fick fylla 
i online. 
Analys: Tematisk 
analysmetod  

Resultatet presenteras i nio teman, endometriosens påverkan på 
dagliga livet, negativ påverkan av smärta, att förlora kontrollen, 
psykisk påverkan, brist på optimism, brist på andras förstående, 
påverkan på självkänsla, negativ påverkan på socialt liv och att 
passa in och en påverkan på livets utveckling. Övergripande 
resultat visade att kvinnorna kände att sina liv styrdes av 
sjukdomen, att dom inte kunde delta på de aktiviteter som de 
önskade på grund av smärta och obehag orsakat av sjukdomen. 
Det gjorde att många kände sig onormala och att dom inte 
passade in med jämnåriga vilket bidrog till en låg självkänsla, 
nedstämdhet och bristande social interaktion. 

Jones, Jenkinson 
& Kennedy 

The impact of 
endometriosis 
upon quality 
of life: A 
qualitative 
analysis 

2004, England,  
J Psychosom 
Obstet 
Gynecol  

Studiens syfte var att 
undersöka och 
beskriva upplevelsen 
och påverkan på 
livskvaliteten hos 
kvinnor med 
endometrios. 

Metod: Kvalitativ studie 
Urval: 24 deltagande 
kvinnor. Alla 
diagnostiserade med 
endometrios. 
Datainsamling: 
Individuella, (fysiska 
djupgående) intervjuer. 
Analys:  Grundad teori 

Analysen visade på 15 kategorier, bland annat smärta (som 
beskrev som mycket påtaglig men olika för kvinnorna. Vissa 
drabbades kraftigt och bara under menstruation, medan andra 
hade konstanta besvär men inte av samma allvarlighetsgrad), 
fysiskt utseende (kvinnorna uttryckte att de kände sig bleka och 
sjuka, men också att de kände sig svullna och obekväma vilket 
hindrade dem från att ha vissa kläder), fysiska funktioner 
(smärtan påverkade deras fysiska möjligheter, det kunde i vissa 
fall göra det svårt att ens stå, gå eller träna) påverkan på roll i 
samhället (de uttryckte det som svårt att fortsätta leva sina liv 
som de gjort innan symtomen, de kunde inte längre handla, laga 
mat, arbeta eller städa då smärtan var för svår), energi (kvinnorna 
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hade låg energi på grund av smärta men också rikliga 
blödningar), sociala faktorer (smärtan begränsade dem från att 
delta sammanhang utanför hemmet) , kontroll/brist på kontroll 
(endometriosen kontrollerar deras liv, det dagliga livet kräver 
mycket planering kring deras smärta och menstruationscykel), 
känslomässigt välmående (de beskrev sig som deprimerade, eller 
att smärtan gjorde dem miserabla, de upplevde även 
humörsvängningar), samlag (olika grader av smärta under och 
efter samlag, som ledde till att vissa valde att avstå), anställning 
(det var vanligt med skuldkänslor kring sjukfrånvaro, de var 
också oroliga över att behöva förklara för kollegor om de fick en 
smärtattack), fertilitet (kvinnorna uttryckte en rädsla och 
nedstämdhet kring att sjukdomen kan leda till infertilitet) , 
döttrar och endometrios (kvinnor med döttrar uttryckte en oro 
kring att sjukdomen skulle drabba dem och vilket lidande de då 
skulle behöva genomgå), behandling (rädsla kring att sjukdomen 
ska återkomma efter behandling, biverkningar och att bli 
inneliggande på sjukhus), medicinska professioner (bristande 
kunskap hos läkare, lång väntetid på diagnos och läkare 
negligerade sjukdomen) och isolation (kvinnorna tyckte att det 
var svårt att prata om sin sjukdom med andra och upplevde ofta 
en social isolation och ensamhet). 
 

Denny Womens 
experience of 
endometriosis 

2004, England,  
Journal of 
advanced 
nursing. 

Studiens syfte var att 
undersöka kvinnors 
upplevelse av att leva 
med endometrios. 

Metod: Kvalitativ studie 
Urval: 15 deltagande 
kvinnor. Alla med 
diagnostiserad 
endometrios. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Analys: Tematisk 
analysmetod  

Resultatet presenteras som sju teman, försening av diagnos (från 
symtom till diagnos tog det ca 6-27 år, de blev informerade om 
att de hade otur som hade smärta och fick p-piller som lösning), 
smärta (beskrevs ofta som intensiv eller överväldigande och de 
kunde svimma och kräkas på grund av den) , dyspareuni (alla 
förstod inte att denna smärta var kopplad till sjukdomen, smärtan 
vid sex påverkade hela relationen och vissa fick höra att allt såg 
fint ut och att smärtan antagligen berodde på något 
psykologiskt), behandling (P-piller upplevde kvinnorna som 
symtomlindrande men inte botande, kirurgi gav ofta bättre 
resultat) , arbete och sociala relationer och arbetslivet (somliga 
upplevde stöd från anhöriga, medan andra upplevde att deras 
sociala kontakter minskade då de ofta behövde ställa in planer, 
kvinnorna behövde vara hemma mycket från jobbet eller kunde 
inte längre prestera som innan symtomen, många upplevde att 
sjukdomen trivialiserades och misstroddes av kollegor), samt 
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framtiden (kvinnor med positiva effekter av kirurgi var mer 
positiva än andra, många upplevde en oro för hur de skulle 
hantera sjukdomen resterande del av livet). 

Denny & Mann Endometriosis 
associated 
dyspareunia: 
the impact of 
womens 
lives.  

2007, England,  
J Fam Plann 
Reprod Health 
Care. 

Studiens syfte var att 
undersöka hur stor 
påverkan 
endometriosrelaterad 
dyspareuni har på 
kvinnors liv och 
relationer. 

Metod: Kvalitativ studie 
Urval: 30 deltagande 
kvinnor, mellan 19-44. 
Alla deltagande 
kvinnorna fick hjälp via 
en endometriosklinik 
och blev utvalda till 
studien av denna 
anledning.  
Datainsamling: 
storytelling approch  
Analys: Tematisk 
analysmetod  

Resultatet presenteras upplevelser av dyspareuni (kvinnorna 
beskrev smärta under samlag men också efter, de fick avbryta 
samlag på grund av smärta, somliga valde att stå ut med smärtan 
för att ha möjlighet till att bli gravid, andra kunde minska 
smärtan av att ändra positioner, detta gjorde att kvinnor sluta ta 
eget initiativ för penetrerande sex), självförtroende (dyspareunin 
påverkade kvinnornas självförtroende negativt, de kände sig inte 
attraktiva eller kvinnliga pga. Att de inte kunde genomföra ett 
samlag), Relationer (många beskrev sin partner som stöttande, 
men att det bristande sexlivet också orsakade en negativ 
spänning och argument kring detta).  

Young, Fisher & 
Kirkman 

Endometriosis 
and fertility: 
Women’s 
accounts of 
healthcare 

2016, 
Australian, 
Human 
Reproduction 

Studiens syfte var att 
öka förståelsen av 
kvinnornas 
upplevelse av 
endometrios, ur deras 
perspektiv. De 
undersökte även 
kvinnornas möten 
med vården, relaterat 
till sjukdomen.  

Metod: kvalitativ studie 
Urval: 26 deltagande 
kvinnor, från minst 18 
år. Alla deltagare skulle 
bo i Victoria i 
Australien. Alla 
kvinnorna var 
diagnostiserade med 
endometrios. 
Datainsamling: 
Djupgående 
tvärsnittsstudie 
Analys: Tematisk 
analysmetod   

Resultatet presenterades i tre teman, endometriosens 
konsekvenser på fertiliteten (olika information om möjligheten 
till att bli gravid, lite eller svåruppfattad information kring varför 
eller varför inte läkare trodde att kvinnan kunde bli gravid), 
läkares kommunikation kring sjukdomen och fertilitet (hälften av 
kvinnorna var nöjda med kommunikationen och kände en lättnad 
tack vare det, somliga upplevde sig få information från läkaren 
som inte var anpassad utifrån deras liv och önskningar, t.ex. om 
graviditet när man inte är intresserad av att skaffa barn, många 
upplevde för mycket information om fertilitet, som många 
gånger också inte var individanpassad), fertilitetsvårdens plats i 
endometriosvårdens helhet (många upplevde läkarna som mer 
fokuserade på fertiliteten än symtomlindring och livskvalitet, 
flera kvinnor inte blivit informerade om att de inte kan bli 
gravida fick också rekommendationen att bli gravid som 
symtomlindring).  

Mellado, 
Falcone, Poli-
Neto, Rosa e 
Silva, Nogueira 
& Candido-dos-
Reis 

Social 
isolation in 
women with 
endometriosis 
and chronic 
pelvic pain 

2016, 
Brasilien, 
International 
journal of 
gynecology and 
obstetrics 

Studiens syfte var att 
utvärdera kvinnornas 
perspektiv av deras 
sociala liv relaterat 
till deras 
endometriossymtom.  

Metod: Kvalitativ studie 
Urval: 29 deltagande 
kvinnor, 21–49. Alla 
kvinnor diagnostiserade 
med endometrios. 
Datainsamling: 
(Diskussion som skedde 

Resultatet som var mest signifikant var den sociala isolationen 
kvinnorna upplevde på grund av sin sjukdom. De uttryckte att de 
undvek intima situationer med sin partner, i vissa fall tog 
relationer även slut, kvinnorna drog sig undan från familj, vänner 
och sociala tillställningar på grund av rädsla för att drabbas av en 
smärtattack. De upplevde även att människor i deras omgivning 
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i) fokusgrupper med ca 
4–6 deltagande i varje 
grupp.  
Analys: Grundad teori  

inte hade förståelse för deras sjukdom och detta bidrog även till 
isolationen.  

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

2009, 
Australian, 
Health 
sociology 
Review 

Studiens syfte var att 
undersöka bristen på 
följsamhet av 
hälsorådgivning 
bland 20 kvinnor 
med diagnostiserad 
endometrios. 
 

Metod: Kvalitativ 
studie, Urval: 20 
deltagande kvinnor, 
mellan 24-55 år. Alla 
diagnostiserade med 
endometrios. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer, med frågor 
kring diagnos, 
behandling, patient-
läkarrelation, självhjälp, 
orsakssamband och 
upplevelser av 
sjukdomen. 
Analys: Interaktiv 
analysmetod 

Resultatet visade att kvinnorna med endometrios blev sina egna 
experter på sjukdomen och resultatet presenterade positiva samt 
negativa för och nackdelar med det. Tre teman, det positiva, 
negativa och arbetet bakom att bli en egen expert på sjukdomen. 
e positiva aspekterna var de livsstilsförändringarna som 
kvinnorna gjorde, att dom tränade regelbundet, var noga med 
antal sömntimmar och höll en god kost. De menade på att den 
positiva förändringen gjorde att dom mådde bättre, både i sin 
sjukdom och i livet, att när dom hittade vad som fungerade på 
just deras kroppar bidrog det till en ökad livskvalitet. Samtidigt 
bidrog de negativa upplevelserna till en inre konflikt, många 
uppgav att de kände sig överväldigad över förändringarna som 
behövde genomföras och en känsla av uppgivenhet att just de 
hade drabbats av denna livsomvälvande sjukdom. Svårigheterna 
med spontanitet, stressen över vetskapen av konsekvenserna, om 
deras träningsrutiner eller sömntimmar rubbades. 

Roomaney & 
Kagee 

Coping 
strategies 
employed by 
women with 
endometriosis 
in a public 
health-care 
setting 

2016, 
Sydafrika, J 
Health Psychol 

Studiens syfte var att 
undersöka hur 
kvinnor, i 
öppenvården 
hanterar sjukdomen 
endometrios. 

Metod: Kvalitativ studie 
Urval: 16 deltagande 
kvinnor, mellan 23-42 
år. Alla diagnostiserade 
med endometrios. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades 
in och transkriberades. 
Analys:  Tematisk 
analysmetod  

Resultatet presenterades i två huvudteman, problemfokuserade 
strategier och känslofokuserade strategier. De 
problemfokuserade strategierna var att öka sin egen kunskap om 
endometrios för att bättre förstå den, begränsa psykisk och fysisk 
aktivitet under smärtskoven, schemalägga sociala aktiviteter 
utefter menstruationscykeln för att minska risken för att behöva 
avboka på grund av smärta eller kraftig blödning. Många uppgav 
att de hade kartlagt de symtom och tecken hos dom själva för att 
tidigt i cykeln kunna sätta in smärtlindring och värmedynor samt 
avboka eventuella aktiviteter så att de kunde stanna hemma. 
Övergripande menade många också att stödet från anhöriga var 
viktiga för att dessa strategier kunde genomföras. De 
känslomässiga strategierna fungerade mer genom mental 
bearbetning, de försökte hitta en acceptans av sjukdomen och till 
positiva tankar, tankar som att dom inte kan ändra sin situation 
utan hitta sätt att acceptera och leva med det. En del blev hjälpta 
va att prata högt med sig själva. 
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Markovic, 
Manderson & 
Warren 

Endurance 
and contest: 
women’s 
narratives of 
endometriosis 
 

2008, 
Australien, 
health: An 
Interdisciplinar
y Journal for 
the Social 
Study of 
Health, Illness 
and Medicine  

Studiens syfte var att 
öka förståelsen av 
samband mellan 
kvinnornas 
sociodemografiska 
bakgrund och deras 
hälsorelaterade 
faktorer genom att 
hitta skillnader i 
deras berättelser. 

Metod: Kvalitativ studie 
Urval: 30 deltagande 
kvinnor, mellan 20-78 
år. Alla diagnostiserade 
med endometrios. 
Datainsamling: 
Djupgående intervjuer.  
Analys: Grundad teori  

Resultatet presenteras som två teman, endurance och contest. I 
”endurance” beskriver kvinnorna att de sent i livet kom i kontakt 
med vården. Den fördröjda diagnosen resulterade i en okunskap 
hos kvinnorna kring sjukdomen och deras reproduktiva hälsa. 
Efter påbörjad behandling beskrev kvinnorna hur deras kroppar 
påverkades negativt, genom viktuppgång. De fick kompromissa 
sin allmänna hälsa i hopp om symtomlindring av sjukdomen. 
Kvinnorna beskrev även att familj och samhället normaliserade 
menssmärtor. Kvinnorna i ”contest” beskriver hur de trodde att 
deras smärtupplevelser inte var normala, samt att de inte 
accepterade sjukvårdens psykosomatiska förklaring till deras 
problem. Utan ansåg att det fanns en patologisk orsak. Dessa 
kvinnor undersökte även alternativa behandling vid sidan av sin 
primära vård. 
 

Ballard, Lowton 
& Wright 

What´s the 
delay? A 
qualitative 
study of 
women´s 
experience of 
reaching a 
diagnosis of 
endometriosis 

2006, England, 
Fertility and 
Sterility 

Studiens syfte var att 
undersöka orsaken 
till fördröjning 
gällande diagnos vid 
endometrios, och 
vilken inverkan det 
har på kvinnorna. 

Metod: kvalitativ studie 
Urval: 32 deltagande 
kvinnor, vara 28 senare 
blev diagnostiserade 
med endometrios. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer  
Analys: Tematisk 
analysmetod  

Resultatet tyder på att fördröjningen av diagnos beror på två 
huvudorsaker, individen och vården. Inom vården avskrevs 
endometriossymtomen som normala menssmärtor av läkare. P-
piller kunde göra att symtomen doldes, transvaginala ultraljud 
kunde utföras, vilket inte är en pålitlig diagnostisk metod samt att 
kvinnorna själva normaliserade sin smärta och hade svårt att 
uttrycka sina problem både i mötet med vården och på sin 
arbetsplats. Kvinnorna ville heller inte ses som ett problem på 
grund av sin smärta och tyckte det var pinsamt att behöva prata 
om sina problem. Kollegor hade svårt att sympatisera med 
kvinnornas höga sjukfrånvaro och förstod inte varför de var borta 
från arbetet så ofta.  
 

Lukas, Kohl-
Schwartz, 
Geraedts, 
Rauchfuss, 
Wölfer, 
Häberlin, Orelli, 
Eberhard, 
Imthurn, Imesch 
& Leeners  
 

Satisfaction 
with medical 
support in 
women with 
endometriosis 
 

2018, Turkiet, 
PLOS ONE 
 

Studiens syfte var att 
undersöka hur nöjda 
kvinnor med 
endometrios var med 
vården som erbjöds.  
 

Metod: Kvantitativ 
studie 
Urval: 498 deltagande 
kvinnor, alla 
diagnostiserade med 
endometrios. 
Datainsamling: 
Multicenterstudie 
retrospektiv cohort 
studie. 

54,6 % var nöjda med det medicinska stöd som erbjöds, medan 
45,4% inte var det. De kvinnor som uppgav att de hade fått god 
information vid diagnostillfället var de som också skattade sig 
mer nöjda med sjukvården. De kvinnor som hade fått lite 
information tidigt i sjukdomen upplevde oftast att informationen 
och hjälpen var fortsatt dålig. 
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Analys: 
Regressionsanalys 
 

Lövkvist, 
Boström, 
Edlund, 
Olovsson 
 

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

2016, Sverige, 
Journal of 
women’s health 
 

Studiens syfte var att 
utvärdera effekterna 
av endometrios på 
svenska kvinnor i 
olika åldersgrupper 
 
 

Metod: Kvantitativ 
studie 
Urval: 499 deltagande 
kvinnor. I studien 
presenteras kvinnorna i 
tre åldersgrupper,  
<30 år, 30-39 år och >40 
år. 
Datainsamling: Enkät.  
Analys: Variansanalys 

Livskvalitet: 63% av alla grupper tillsammans ansåg sitt 
välmående som negativt påverkad av endometriossymtom. De 
upplevde sig orkeslösa, deprimerade och begränsade i sina 
sociala liv. 
Sexuella relationer: Den yngsta åldersgruppen undvek sexuella 
relationer på grund av smärtan som orsakades av endometriosen, 
denna grupp rapporterade även flest fall av smärta även efter 
samlagen.  
Hanteringsstrategier: Den yngre gruppen använde sig av olika 
strategier för att hantera sina symtom bland annat motion, yoga, 
vila, massage, specifika dieter och varma bad. 
Emotionella konsekvenser: Den yngsta gruppen rapporterade 
mest frustration över att inte kunna delta i sociala tillställningar 
med vänner och familj. Den äldsta gruppen var den grupp som 
uppgav att sjukdomen styrde deras liv mest.  

 
 


