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Sammanfattning 

Bakgrund:  Endometrios är en sjukdom som drabbar var tionde person med mens. 

Genomsnittstiden för fastställd diagnos är sju till åtta år. Sjukdomen 

karaktäriseras av svår smärta, infertilitet, fatigue samt mag- och 

tarmbesvär. Endast symtomlindrande behandling finns att tillgå.  

Syfte:  Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med endometrios.  

Metod:  En litteraturöversikt baserad på 12 vetenskapliga artiklar som analyserades 

utifrån Fribergs metod. Kvalitativa artiklar valdes för tematisering. Artiklar 

publicerade mellan år 2000–2020 användes.  

Resultat:  Tre huvudteman framkom upplevelser av symtom, påverkan på det sociala 

livet samt upplevelser av sjukvården. De underteman som framkom var 

kroppslig smärta, dyspareuni, övriga symtom, självbild, relationer, arbete 

och utbildning, tankar kring framtiden, att få en diagnos, bemötande i 

vården samt egenvård. Överlag var den upplevda sjukdomsbilden negativ.   

Diskussion:  Resultatets främsta fynd diskuterades utifrån Katie Erikssons teori om 

lidandet tillsammans med ny litteratur samt egna reflektioner.  

Nyckelord:  endometrios, upplevelser, smärta, dyspareuni, infertilitet, självbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 
 

 

Abstract 

Background:  Endometriosis is a disease that affects every tenth person that menstruate. 

The average time for diagnosis is seven to eight years. The disease is 

characterized by severe pain, infertility, fatigue and gastrointestinal 

disorders. Only symptom-relieving treatment is available. 

Aim:  The aim was to describe peoples experiences of living with endometriosis. 

Method:  Friberg’s method was used to analyze 12 scientific articles in this 

literature review. Qualitative articles were selected for thematization. 

Articles published between year 2000-2020 were used.  

Results:  Three main themes emerged: experiences of symptoms, impact on social 

life and experiences of health care. The sub-themes that emerged were 

physical pain, dyspareunia, other symptoms, self-image, relationships, 

work and education, thoughts about the future, to get a diagnosis, 

attentive care as well as self-care. Overall, the perceived disease picture 

was negative.  

Discussion:  The main findings were discussed based on Katie Eriksson's theory of 

suffering along with new literature as well as the writers own reflections. 

Keywords:  endometriosis, sensations, pain, dyspareunia, infertility, self-image 
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Inledning 
Allmänt används idag uttrycket den bortglömda sjukdomen när det de facto handlar om 

endometrios. Även om den benämns som den bortglömda sjukdomen har den beskrivits i 

europeisk historia sedan 300 år tillbaka i tiden. Sjukdomen ansågs redan då vara vanlig och 

beskrivningen av sjukdomen var i princip densamma som idag. Dock benämndes inte 

sjukdomen i de största medicinska böckerna under slutet av 1900-talet och det är inte förens 

nu som sjukdomen börjat få större uppmärksamhet i media och forskning börjat utföras inom 

området igen. Våra erfarenheter av sjukdomen är att den inte tas på allvar av vårdpersonal och 

att personerna har ett lidande. Som blivande sjuksköterskor kommer vi att möta dessa 

personer och vi vill därför ha en ökad förståelse och hoppas att andra sjuksköterskor också får 

det. Genom ökad förståelse och relevant kunskap kan adekvat omvårdnad och information ges 

till de drabbade och närstående. Våra upplevelser är att de med endometrios har flera 

svårigheter att hantera utifrån sin sjukdom. I och med att det sällan blir belyst blev vi 

intresserade av att studera hur det är att leva med sjukdomen. 

 

Bakgrund 
Endometrios 

Kunskapen om endometrios är bristfällig både bland befolkningen generellt och hos 

vårdpersonal (Borgfeldt, Sjöblom, Strevens & Wangel, 2019). I genomsnitt tar det sju till åtta 

år innan diagnosen endometrios ställs. Detta tros främst bero på att det finns en uppfattning i 

samhället som tyder på att smärtor vid menstruation är normalt. Ungefär var tionde person 

med mens har endometrios (Borgfeldt et al., 2019) och av dessa löper 30 procent risk för 

infertilitet (Acién, P., & Velasco, I, 2013). Hudelist et al. (2012) beskriver att av totalt 171 

kvinnor med endometrios blev 127 feldiagnostiserade till en början. I en studie av Ballard, 

Lowton och Wright (2006) framkom det att det tog mellan ett till 22 år för de 28 deltagarna 

som sökte medicinsk hjälp att få träffa en specialist inom området. Denny och Mann (2007a) 

beskriver några myter gällande endometrios, som att sjukdomen varken drabbar personer 

innan första menstruation eller efter klimakteriet. Diagnos ställs vanligtvis i tjugoårsåldern, 

men personen har oftast sökt vård för symtom på sjukdomen tidigare utan att få hjälp. Det har 

noterats fall där personer innan första menstruation diagnostiserats med endometrios och även 

personer som kommit in i klimakteriet har drabbats av sjukdomen (Damewood, Kresch & 

Metzger, 1997).  
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     Vid endometrios växer livmoderslemhinnan (endometriet) utanför livmodern, vanligast är 

att endometriet sitter på äggstockar eller andra organ i buken (Borgfeldt et al., 2019). 

Endometriecellerna bildar endometriehärdar som lägger sig på varandra och detta leder till en 

inflammation. Endometriehärdarna växer ihop och skapar sammanväxningar, så kallade 

adherensbildningar. Det är adherensbildningar och inflammationen som gör att personen 

känner smärta. Endometriosföreningen (2020) beskriver att det finns olika stadier av 

endometrios, från mild till svår endometrios. Vid mild endometrios är endometrioshärdarna 

isolerade och vid svår endometrios ses stora sammanhängande sjok av endometrios. I detta 

stadium påverkas andra organ som till exempel urinblåsan och tarmarna. Trots att det finns 

olika stadier av endometrios behöver symtomen inte hänga ihop med hur svår sjukdomen är.  

     Endometrios kan leda till svårigheter att bli gravid, men många drabbade uppger ändå 

lyckade graviditeter med hjälp av provrörsbefruktning (Borgfeldt et al., 2019). Vidare har en 

något förhöjd risk för äggstockscancer setts vid endometrios. De bakomliggande orsakerna till 

endometrios är ännu inte klarlagda men tros delvis bero på ett försvagat immunförsvar i 

kombination med att blodet under menstruation förs via äggledarna upp i bukhålan. 

Immunförsvaret har då svårt att ta hand om endometritfragmentet. Vid endometrios kan det 

bildas endometrioscystor på urinblåsa, tarmar samt på bukhinnan i fossa douglasi.  

 

Behandling och egenvård 

Sjukdomen endometrios ställs genom anamnes, transvaginalt ultraljud, blodprover (Acién, P., 

& Velasco, I. 2013), laparoskopi samt laparotomi (Borgfeldt et al., 2019). Vid laparoskopi 

eller laparotomi ska blåskimrande sammanväxningar eller ovarialcystor med brunt blod 

påträffas. Vanliga differentialdiagnoser är myom, cystit, kronisk tarmsjukdom samt 

dysmenorré. De främsta tecknen som kännetecknar endometrios är samlagssmärta 

(dyspareuni) och cystor i fossa douglasi (Acién, P., & Velasco, I. 2013).  

Det finns ingen behandling som idag botar sjukdomen, men däremot symtomlindrande 

behandling (Borgfeldt et al., 2019). Smärtlindring med hjälp av paracetamol eller NSAID-

preparat är förstahandsval, även transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) och akupunktur 

kan ge smärtlindring. Om detta ej är tillräckligt kan hormonbehandling ges som syftar till att 

minska östrogennivåerna i kroppen. Gestagen och p-piller är de vanligaste 

hormonbehandlingarna. Om detta inte hjälper kan GnRh-analoger användas som 

hormonbehandling för att minska besvären. Vilken behandling som väljs baseras på vilken 

effekt och eventuella biverkningar läkemedlet ger. Kirurgisk behandling där 

endometrioscystor eller endometrios på bukhinnan opereras bort är ytterligare en behandling 
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som kan övervägas då hormonell behandling i kombination med smärtstillande preparat ej 

gett önskat resultat. Hysterektomi där livmodern tas bort kan genomföras om tidigare 

behandling inte gett önskat resultat men garanterar inte smärtlindring. 

Vid en studie av Armour, Sinclair, Chalmers och Smith (2019) där 484 australienska 

deltagare studerades framkom att 76 procent av deltagarna använde sig av egenvård. Den 

vanligaste formen av egenvård var värme, vila samt meditation och andningsövningar. Även 

specifika dieter, fysisk aktivitet, alkohol, cannabis-användning, akupunktur samt CBD- och 

hampolja förekom. De egenvårdsmetoder som visade sig ha bäst effekt var i följande ordning 

cannabis, värme, specifika dieter, CBD- och hampolja samt akupunktur. Fysisk aktivitet 

graderade deltagarna som mindre effektivt. Drygt hälften av deltagarna som använde sig av 

cannabis angav att de kunde minska övrig endometriosrelaterad medicinering med mer än 

hälften och en tredjedel av användarna uppgav att de kunde minska medicineringen med upp 

till hälften. Specifika dieter visade sig ge en något förbättrad effekt och ledde till att 

deltagarna i viss utsträckning kunde minska sin medicinering. En jämförelse mellan olika 

dieter och dess påverkan på livskvaliteten kunde inte påvisas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

I dagsläget ligger kostnaderna för hälso- och sjukvården på 51 000 kronor per patient och år 

(Socialstyrelsen, 2018), vilket kan jämföras med en kostnad på 21 000 kr per patient och år 

för diabetesdrabbade (Seuring, Archangelidi & Suhrcke, 2015) Kostnaderna beräknas dock 

öka då större kunskap om sjukdomen endometrios kan leda till att fler personer blir 

diagnostiserade med endometrios (Socialstyrelsen, 2018). På sikt beräknas samhällets 

kostnader att sänkas om de nationella riktlinjerna Socialstyrelsen tagit fram för sjukdomen 

följs. De drabbades välmående och livskvalitet beräknas höjas om sjukvården kan erbjuda 

bättre vård och omvårdnad. Riktlinjerna syftar till att minska antalet sjukskrivningar, akuta 

vårdbesök och inläggningar. I dagsläget beräknas personer med endometrios i genomsnitt 

sjukskriva sig 38 dagar per år i Sverige, vilket är drygt fyra gånger så ofta som genomsnittet 

för kvinnor i samma åldersgrupp. Socialstyrelsen beräknar att en besparing på cirka 124 

miljoner kronor skulle kunna göras om en insparad sjukskrivningsdag per underbehandlad 

person gjordes. Med bättre vård kan bättre behandling uppnås vilket skulle kunna sänka 

kostnaderna ytterligare. Tidig upptäckt av sjukdomen som leder till tidig insättning av 

behandling kan minska risken för kraftiga symtom och besvär längre fram i tiden. Om 

sjukskrivningarna av personer med underbehandlad endometrios sänks med sju dagar per år 

skulle det kunna generera en besparing på 800–900 miljoner kronor för samhället. 
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Närståendes upplevelser 

I en studie där 22 män intervjuades om sin upplevelse av att ha en partner med endometrios 

framkom det bland annat hur sex och intimitet samt familjeplanering påverkade deras liv 

(Cully et al., 2017). Männen var medvetna om att partnern kunde uppleva smärta vid samlag 

vilket ledde till tveksamhet och osäkerhet att ta initiativ till samlag. Männen upplevde att de 

hade accepterat situationen. Det framkom även känslor av missnöje och förlust, vilket kunde 

leda till konflikter inom relationen. Männen upplevde känslor som sorg, oro och chock vid 

svårighet att få barn. Yrke valdes utifrån flexibla arbetstider för att ha möjlighet att stödja sin 

partner vid undersökningar vilket dock kunde leda till en ekonomisk förlust. Samtidigt kände 

de en ökad press att försörja hushållet då partnern i många fall inte kunde arbeta. I hemmet 

upplevde männen att de hade ett större ansvar för hushållssysslor och barnomsorg vid de 

tillfällen då partner mådde dåligt. Känslan av oro, ilska, frustration och hjälplöshet beskrevs 

av männen i samband med att partnern upplevde smärta. Att inte kunna lindra deras smärta 

och att behöva se sin partner ha ont fick dem att känna stor maktlöshet. Männen upplevde att 

de saknade stöd från anhöriga och vänner och att allmänheten saknade kunskap om 

sjukdomen. Trots många negativa upplevelser beskrev männen att relationen med partnern 

blivit stärkt då de lärt sig att lyssna och stötta varandra. 

Shah, Moravek, Vahratian, Dalton och Lebovic (2010) genomförde en undersökning av 

kvinnors och mäns kunskap om endometrios vid ett universitetssjukhus i USA. Ett 

frågeformulär delades ut i väntrummet. Deltagarna var över 18 år och 275 kvinnor samt 143 

män deltog i studien. Resultatet visade att kunskapen om endometrios var lägre bland män 

jämfört med kvinnor. Av kvinnorna var det 91 procent som hade hört talas om endometrios 

och av dessa var det 69 procent som kunde identifiera livmodern som det organ som drabbas. 

Av männen hade 57 procent hört talas om sjukdomen och endast 39 procent kunde identifiera 

ursprungsorganet.  

 

Sjuksköterskans ansvar och omvårdnad  

Kaatz, Solari-Twadell, Cameron och Schultz (2010) beskriver att kontakten mellan 

sjuksköterska och patient med endometrios ska vara stödjande och att sjuksköterskan ska visa 

omtanke till patienterna. Sjuksköterskan kan genom sitt bemötande och kunskap hjälpa den 

drabbade att hantera sjukdomen samt svara på frågor som patienten har. När sjuksköterskan 

genom en respektfull vårdrelation med patienten får ett förtroende kan en personcentrerad 

vård utformas och på så sätt bemöta den drabbade på bästa sätt. Det är därför viktigt att ett 



  5 (33) 
 

ömsesidigt förtroende etableras. Det är väsentligt att sjuksköterskan är följsam då endometrios 

är en kronisk sjukdom och att personen som lider av sjukdomen ingår i sin 

omvårdnadsplanering. En del av omvårdnaden av personer med endometrios är att vara en 

källa till stöd och information. Vidare är det viktigt att sjuksköterskan utformar en 

omvårdnadsplan för att minska eventuella symtom såsom smärta (Blomberg, 2003). I 

omvårdnadsprocessen ingår det även att hjälpa patienten att hitta strategier samt att finna god 

livskvalité trots kronisk sjukdom.  

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att omvårdnaden är det 

sjuksköterskespecifika kompetensområdet. Omvårdnaden ska vara grundad på en humanistisk 

människosyn och omfatta det vetenskapliga kunskapsområdet. Sjuksköterskan har ansvar för 

de kliniska besluten för att ge möjlighet till patienter att bibehålla, förbättra eller återfå sin 

hälsa. Kunskap om hur hälsoproblem, funktionsnedsättningar samt sjukdom ska hanteras för 

att patienten på bästa möjliga sätt ska uppnå välbefinnande samt en god livskvalitet fram till 

döden är viktigt. Lika angeläget är det att ha kunskap om medicinsk vetenskap och 

beteendevetenskap i omvårdnaden av patienter. Genom att följa författningar, lagar och 

styrdokument för hälso- och sjukvård kan en god och säker vård uppnås. Sjuksköterskan ska 

även ha kunskap om hur olika faktorer påverkar människor för att ge en jämlik vård. Ett etiskt 

förhållningssätt ska prägla sjuksköterskans arbete och all omvårdnad som sjuksköterskan 

utför ska vara med respekt och hänsyn.  

      En del av sjuksköterskans profession är att utöva omvårdnad utifrån ett vetenskapligt 

kvalitetssäkrat arbete där varje sjuksköterska ska ta till sig ny kunskap och applicera det i 

omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Genom informations- och 

kommunikationsteknologi ska sjuksköterskan kunna stärka närståendes och patienters 

egenvård samt inflytande i vården. Sjuksköterskan ska genom pedagogisk kompetens kunna 

möta människor med olika erfarenheter, kunskaper och behov. 

 

Problemformulering 
Endometrios är en vanlig förekommande sjukdom som drabbar tio procent av dem som har 

mens. Det tar i genomsnitt sju till åtta år att få diagnosen ställd och under tiden utstår den 

drabbade vanligen besvärliga symtom under en längre tid. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan kan inge respekt och visa omtanke för att stötta patienten och på bästa sätt 

uppnå god livskvalité hos patienten.  Sjuksköterskan har ett ansvar att stötta patienten till att 

bibehålla, förbättra eller återfå sin hälsa. Kännedom kring sjukdomen och vad den innebär är 
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bristfällig hos allmänheten i samhället. I sjuksköterskans roll ingår det att ge god omvårdnad 

vilket innebär att kunskap inom området är av högsta betydelse. Kunskap om hur personer 

med endometrios upplever sjukdomen är betydelsefull och författarna vill med denna 

litteraturöversikt sprida kunskap om sjukdomen. 

 

Syfte/Frågeställningar 
Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med endometrios.   

 

Teoretiska utgångspunkter 
Författarna valde att använda Katie Erikssons teori om lidandet då de som framtida 

sjuksköterskor kommer att möta personer med sjukdomen endometrios (Eriksson, 1994). 

Denna litteraturöversikt handlar om personers upplevelser av att leva med endometrios. Då 

endometrios kan skapa ett lidande hos personerna så kände författarna att denna teoretiska 

utgångspunkt var relevant att diskutera. Det var viktigt att fördjupa sin förståelse om lidande 

för att på bästa möjliga sätt kunna möta dessa personer. Genom kunskap om sjukdomslidande, 

vårdlidande samt livslidande kan begreppet lindra lidandet lättare förstås, då det är kärnan i 

vårdarbetet. Wiklund Gustin och Lindwall (2012) beskriver att lidande är en kamp mellan liv 

och död samt hopp och hopplöshet utifrån Katie Erikssons teori, vilket också är en del av 

människans liv. Lidande är i sig något meningslöst, men varje människa kan själva hitta en 

mening med livet trots lidande. Vidare beskriver Eriksson (1994) att lidandet är unikt och 

relateras till både en kroppslig, själslig och andlig dimension. Tre olika lidande som 

författarna uppfattade som relevanta att beskriva var sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. 

Eriksson (1994) beskriver att sjukdomslidande kan upplevas i samband med behandling 

och sjukdom. Genom den kroppsliga smärtan i samband med en sjukdom kan ett lidande 

uppstå. Då en människa kan känna skam i sin sjukdom kan detta påverka det själsliga och 

andliga vilket i sin tur orsakar sjukdomslidande. Genom att ha en stark kroppslig smärta kan 

det leda till att människan riktar sin uppmärksamhet enbart till den kroppsdel där smärtan är 

lokaliserad. Detta gör att människan inte har möjligheten att använda hela sin potential för att 

bemästra lidandet. Eftersom denna smärta kan upplevas som olidlig kan det leda till att det 

andliga och själsliga i människan dör. Eriksson menar att det därför är viktigt att kunna lindra 

den kroppsliga smärtan med alla medel som står till buds. 
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Om vårdpersonalen har ett bristande etiskt förhållningssätt och hela människan inte tas i 

beaktning kan patienten uppleva ett vårdlidande (Eriksson, 1994). När en människas 

värdighet kränks kan det leda till att denne inte får möjlighet att känna sig som en hel 

människa. Maktutövning kan leda till att patienten fråntas sin autonomi och tvingas göra 

någonting den själv inte fått välja vilket kan leda till att patienten inte känner att den tas på 

allvar. Att vårdgivaren anser sig veta vad som är rätt och fel för patienten kan ses som 

fördömande och straff. Genom att nonchalera patienten straffas den. Med utebliven vård 

menas att vårdpersonal har bristande kunskap som kan leda till missar, slarv och svårighet att 

bedöma patientens behov. Detta kan i sin tur leda till ett onödigt lidande för patienten. 

Eriksson (1994) menar att människan berörs när den drabbas av sjukdom eller ohälsa och 

kan då ses som ett livslidande. Detta påverkar sättet att leva och gör det svårare att leva på ett 

sätt som tidigare gjorts. De sociala relationerna i samhället kan påverkas genom en sjukdom 

och detta kan ge känslor av förtvivlan och rädsla, i vissa fall känslor av uppgivenhet och att 

inte orka mer.  

När vårdkulturen är god och förutsättningar för att patienten ska känna sig respekterad, 

bekräftad och välkommen kan lidandet lindras (Eriksson, 1994). För att eliminera lidandet 

gäller att i första hand ge patienten den vård den behöver, att inte utöva makt mot patienten, 

inte kränka den och att alltid eftersträva att lindra lidandet trots att det inte alltid är helt 

möjligt. Eriksson menar att lidandet ska försöka lindras med alla medel som finns att tillgå. 

 

Metod 
En allmän litteraturöversikt valdes för att skapa en överblick över det nuvarande 

kunskapsläget gällande endometrios och de drabbades upplevelser av sjukdomen (Friberg, 

2017b). Därför användes endast kvalitativa studier i resultatet. En överblick av redan 

publicerad forskning var relevant för att bygga vidare på kunskapsläget där nya 

frågeställningar kan formuleras.  

Segesten (2017) beskriver att kvantitativ metod syftar till att nå ut till en större grupp där 

allmänna rekommendationer och omvårdnadsåtgärder beskrivs. Kvalitativa metoder syftar till 

att beskriva personers erfarenheter och upplevelser för att sedan kunna skapa en förståelse 

som eventuellt kan relateras till en större grupp. Den kvalitativa metoden genererar inte 

samma generaliserbarhet som den kvantitativa metoden, men den enskilda människan är 

således fortfarande viktig för att beskriva upplevelser av sjukdomen. Både den stora massan 

samt den enskilda människan är således viktig. 
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Datainsamling 

De två databaserna som valdes var Medline och CINAHL Complete. Dessa databaser valdes 

då de berör forskning inom omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017). Med hjälp av 

blocksökning kunde relevanta artiklar lättare hittas. De sökord som valdes var i enlighet med 

databasernas ämnesordlistor. I databasen CINAHL Complete användes Subject Headings och 

i Medline användes MeSH. Ämnesordlistor används för att beskriva artiklars innehåll på ett 

strukturerat sätt och är specifika för varje databas. Detta möjliggjorde att de mest relevanta 

termerna hittades kopplat till ämnesområdet. En boolesk söklogik användes som innefattade 

orden AND eller OR. Sökorden var följande: Endometriosis, Life Experiences, Perception, 

Qualitative Studies, Qualitative Research samt Life Change Events. Fritextsökning gjordes 

med följande ord: Living With, Endometriosis samt Qualitative Study. Detta för att försäkra 

sig om att inga ytterligare artiklar framkom vid frisökning jämfört med blocksökning. En 

redovisning av sökningarna som utfördes visas i bilaga 1.  

 

Urval 

Inklusionskriterier som valdes var att samtliga artiklar skulle vara kvalitativa för att kunna 

sammanställa de drabbades upplevelser av att leva med endometrios. Det innebar att 

kvantitativt resultat exkluderades om artikeln innehöll både kvalitativ och kvantitativ metod.  

Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000 och 2020, skrivna på engelska samt vara 

expertgranskade (peer reviewed). Författarna ville granska personer med endometrios i alla 

åldrar för att inte exkludera någon åldersgrupp och för att kunna skapa en överblick av allas 

upplevelser. Genom att välja dessa inklusionskriterier avgränsades antalet artiklar och de mest 

relevanta kunde inkluderas (Friberg, 2017b). Kvalitetsgranskning genomfördes med hjälp av 

Forsberg och Wengströms (2016) granskningsmall för kvalitetsbedömning av artiklarna. 

Detta för att kontrollera att kvaliteten av artiklarna var tillräckligt god samt höll sig inom 

ramarna för litteraturöversiktens syfte. Granskningsmallen hjälper författarna att hålla ett 

kritiskt förhållningssätt och endast de artiklar som ansågs ha god kvalitét togs med. Därefter 

sammanställdes samtliga valda artiklar i matrisen, se bilaga 2.  

 

Dataanalys 

Fribergs tre analyssteg användes för att analysera artiklarna på ett strukturerat sätt (Friberg, 

2017b). Processen innebar att artiklarnas helhet bröts ner i mindre delar, för att sedan 

sammanställas till en ny helhet. Författarna läste artiklarnas rubriker och sammanfattning 
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tillsammans för att komma fram till om artiklarna var relevanta för litteraturöversiktens syfte. 

Nästa steg innebar att artiklarnas resultat lästes enskilt och därefter diskuterades artiklarna 

gemensamt för att kontrollera att liknande tolkning av materialet gjorts. Därefter lästes 

artiklarna i sin helhet. Matrisen över valda artiklar till resultat (bilaga 2) användes som stöd 

för att få en god översikt och struktur för det fortsatta arbetet. Slutligen skrevs resultatet ut 

och färgkodades för att lättare kunna tematisera innehållet och uppmärksamma eventuella 

likheter och skillnader i artiklarna. Detta för att kontrollera att innehållet speglade det valda 

syftet. De delar som inte speglade syftet togs ej med i resultatet. Resultatet lästes ett antal 

gånger och de delar i resultatet som speglade syftet inkluderades slutligen i 

litteraturöversiktens resultat. Teman skapades för att därefter formulera underteman. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Etiska överväganden är en central del inför och under hela vetenskapliga arbetet (Sandman & 

Kjellström, 2013). För att de forskningsetiska övervägandena ska implementeras ställs det 

krav på att etiska principer ska genomsyra hela litteraturöversikten. Författarna har valt att 

endast ta med artiklar som uppfyller Belmontrapportens tre etiska principer: respekt för 

personen, göra gott principen samt rättviseprincipen för att värna om människors 

grundläggande rättigheter och värden. För att säkerställa att artiklarna inte kränker deltagarnas 

autonomi och integritet har författarna valt artiklar som ger informerat samtycke, skyddar 

deltagarna samt ger en rättvis och likvärdig behandling. Vetenskapsrådet och Uppsala 

universitet (2020) definierar hur man förhåller sig etiskt i forskningssammanhang. De 

poängterar att det är viktigt att förhålla sig forskningsetiskt för att kunna behålla allmänhetens 

förtroende för forskning. Exempel på viktiga forskningsetiska principer är att inte plagiera, 

fabricera eller förvränga innehållet. Exempel på förvrängning är när författare exkluderar eller 

inkluderar innehåll som inte stämmer överens med artiklarnas resultat. Då artiklarna är 

översatta från engelska till svenska har ordbok använts för att försöka göra en så snarlik 

översättning som möjligt, detta för innehållet inte ska feltolkas. Då författarna till denna 

litteraturöversikt endast använt sig utav artiklar som genomgått peer reviewed har de försäkrat 

sig om att kvalitén på artiklarna är god samt har granskats av en forskningsetisk nämnd eller 

motsvarande (Östlundh, 2017). Inget av materialet som använts har på något sätt blivit 

förvrängt eller exkluderats.  

Resultat 
I denna litteraturöversikt har författarna kommit fram till fyra huvudteman, se tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över teman och underteman. 

Teman Underteman                                                        

Upplevelser av symtom Kroppslig smärta 

Dyspareuni 

Övriga symtom 

Påverkan på det sociala 

livet 

Mående och självkänsla  

Relationer 

Arbete och utbildning 

Tankar kring framtiden 

Upplevelser av sjukvården Att få en diagnos 

Bemötande i vården 

Egenvård 

 

Upplevelser av symtom  

Kroppslig smärta 

Upplevelse av smärta var det vanligast förekommande symtomet beskrivet av de studerade 

deltagarna (Denny, 2003; Denny & Mann, 2007; Denny, 2009; Fauconnier et al., 2013; 

Hudson et al., 2016; Huntington & Gilmour, 2005; Hållstam, Stålnacke, Svensén & Löfgren, 

2018; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014; Riazi et al., 2014; Rush & Misajon, 

2018). Smärtan kunde vara ihållande, pågå dygnet runt i år eller gå i skov där smärtans 

intensitet var som värst dagarna kring menstruation (Denny, 2003; Hållstam et al., 2018; 

Moradi et al., 2005; Riazi et al., 2014). Smärtan upplevdes bli värre desto längre tid man levt 

med sjukdomen (Fauconnier et al., 2013; Huntington & Gilmour, 2005). Vidare kunde 

smärtan beskrivas som konstant, våldsam, förlamande, outhärdlig, obeskrivlig, 

överväldigande eller intensiv (Denny, 2009; Fauconnier et al., 2013; Huntington & Gilmour, 

2005; Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2005; Riazi et al., 2014; Rush & Misajon, 2018). 

Smärtan kunde även upplevas som skarp, huggande, fasansfull, rivande samt kunde innebära 

svårighet att andas (Denny, 2003; Denny, 2009; Moradi et al., 2005). På grund av smärtan 

upplevdes sömnsvårigheter (Huntington & Gilmour, 2005; Hållstam et al., 2018; Moradi et 

al., 2014), illamående, kräkningar (Denny, 2003; Moradi et al., 2014) samt yrsel (Denny, 

2003).   
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     Smärtan kunde ta över och vara så intensiv att det ibland var svårt att röra sig (Fauconnier 

et al., 2013, Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014; Rush & Misajon, 

2018). Svår smärtan kunde upplevas i buken, brösten, ryggen, runt analen och i huvudet samt 

upplevas som domningar eller frusna fötter (Riazi et al., 2014). Smärta kunde även upplevas i 

höfter (Denny, 2009; Huntington & Gilmour, 2005), urinblåsa (Fauconnier et al., 2013; 

Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014) och underliv (Hållstam et al., 

2018).  Deltagarnas vardag påverkades negativt (Fauconnier et al., 2013; Moradi et al., 2014; 

Riazi et al., 2014) och grundläggande behov såsom att äta eller att gå på toaletten kunde gå 

förlorad (Hållstam et al., 2018). Då skov av intensiv smärta plötsligt kunde dyka upp utan 

förvarning kunde det vara svårt att planera för aktiviteter vilket ledde till känslor av att vara 

mindre fri och svårigheter att leva ut livet till fullo (Hållstam et al., 2018). 

 

Dyspareuni  

Smärtor under och efter penetrerande slidsamlag beskrevs (Denny, 2003; Denny & Mann, 

2007; Fauconnier et al., 2013; Moradi et al., 2014; Huntington & Gilmour, 2005; Hudson et 

al., 2016; Hållstam et al., 2018). Smärtorna kunde hålla i sig från timmar till dagar efter 

sexuell aktivitet (Denny, 2003; Denny & Mann, 2007; Moradi et al., 2014). Ibland kunde 

smärta upplevas som värre och svårare att hantera efter samlaget jämfört med under (Denny 

& Mann, 2007). Samlag undveks ibland helt på grund av smärtorna (Denny & Mann, 2007; 

Fauconnier et al., 2013). Byte av sexposition kunde minska smärtupplevelsen (Denny, 2003; 

Denny & Mann, 2007). Dyspareuni beskrevs som oerhört smärtsamt och i vissa fall så 

smärtsamt att personen grät eller plågades i tystnad under samlaget för att inte göra sin partner 

ledsen (Denny & Mann, 2007; Riazi et al., 2014) eller för att önskan att bli gravid var så stark 

(Denny & Mann, 2007). 

 

Övriga symtom  

Känslan av fatigue upplevdes av nästan alla studerade (Fauconnier et al., 2013; Hudson et al., 

2016; Huntington & Gilmour, 2005; Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 

2014). Upplevelser av mag- och tarmproblem såsom diarré (Fauconnier et al., 2013; 

Huntington & Gilmour, 2005, Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014), förstoppning 

(Fauconnier et al., 2013; Huntington & Gilmour, 2005; Riazi et al., 2014), blod i avföringen 

(Riazi et al., 2014), rektal blödning (Denny, 2009) samt känsla av uppblåsthet kunde 

förekomma (Moradi et al., 2014). Problem med urinblåsan såsom täta trängningar 

(Fauconnier et al., 2013; Moradi et al., 2014) och blod i urinen (Riazi et al., 2014) upplevdes. 
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Ytterligare symtom var rikliga blödningar (Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014) som 

kunde vara oregelbundna eller konstanta (Moradi et al., 2014). 

 

Påverkan på det sociala livet 

Självbild 

Att vara deprimerad på grund av sjukdomen beskrevs i flera studier (Huntington & Gilmour, 

2005; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014; Rush & Misajon, 2018) och känslor av 

hopplöshet, hjälplöshet och maktlöshet påverkade livet negativt (Moradi et al., 2014). En 

känsla av extrem utmattning och trötthet upplevdes utan att ordet depression användes 

(Fauconnier et al., 2013). Trots att infertilitet primärt var en fysisk åkomma påverkade det i 

stor grad det psykiska välbefinnandet, relationer samt ekonomin (Moradi et al., 2014). 

Infertilitet och dyspareuni påverkade även självbilden då en känsla av att vara okvinnlig, att 

inte var tillräckligt bra eller att inte räcka till upplevdes (Denny & Mann, 2007; Hudson et al., 

2016; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). Vidare beskrevs en negativ kroppsuppfattning 

på grund av viktuppgång eller operationsärr (Moradi et al., 2014). Känslor av ånger beskrevs 

och kunde bero på avsaknad av sjukdomsinformation, avsaknad av en intim relation, 

barnlöshet på grund av infertilitet eller på grund av rädsla att föra sjukdomsanlagen vidare 

(Moradi et al., 2014). Att gå miste om livets händelser upplevdes också som ångestfyllt 

(Denny & Mann, 2007; Rush & Misajon, 2018). På grund av att inte ha möjlighet att träffa 

vänner eller att följa med på vissa aktiviteter lämnade deltagarna med känslan av att vara 

instängda (Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014). 

 

Relationer 

Att ingå en kärleksrelation med en partner kunde upplevas både positivt eller mindre positivt 

beroende på graden av support deltagarna fick (Denny, 2003; Denny & Mann, 2007). 

Förstående och tålmodiga partners sågs som mycket positivt, men det upplevdes sällan 

(Hållstam et al., 2018). Det viktigaste var att partner var omtänksam och involverad i 

sjukdomen då detta innebar ett oerhört stort och viktigt stöd (Denny, 2003). Att inte bli 

förstådd kunde leda till bråk och att relationen tog slut (Moradi et al., 2014; Rush & Misajon, 

2018). Av denna anledning valde en del att förbli singlar (Grundström, Alehagen, Kjølhede & 

Bertero, 2017; Moradi et al., 2014). Förståelse och support från vänner och familj ansågs 

också mycket viktigt men upplevdes sällan (Denny, 2003; Denny & Mann, 2007; Hållstam et 

al., 2018; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). 
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Dyspareuni påverkade relationen negativt, skapade spänningar och frustration (Denny, 

2003; Denny & Mann, 2007; Grundström et al., 2017; Hudson et al., 2016; Moradi et al., 

2014; Riazi et al., 2014). Yngre personer i mer kortvariga relationer upplevde att bristen på 

sexuell aktivitet äventyrade relationen extra mycket (Denny & Mann, 2007) och en del 

vågade därför inte ingå en ny relation (Moradi et al., 2014). Relationen kunde även påverkas 

negativt på grund av infertilitet (Hudson et al., 2016; Moradi et al., 2014). Deltagarna 

upplevde att deras partner förtjänade att vara med någon som kunde få barn. Ibland kunde 

osämja skapas mellan paren då åsikterna gällande behovet av symtomlindring och önskan att 

få barn skiljde sig åt (Hudson et al., 2016).  

 

Arbete och utbildning 

Sjukdomen hade en negativ inverkan på yrkeslivet (Denny, 2003; Hudson et al., 2016; 

Huntington & Gilmour, 2005; Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014). Symtom såsom 

intensiv smärta och kraftiga blödningar ledde till fler sjukskrivningar eller kortare 

arbetsdagar. Detta ingav en känsla av att vara mindre produktiv, att inte bli befordrad eller 

krav på uppsägning (Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014). Detta ledde till en försämrad 

inkomst (Huntington & Gilmour, 2005; Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014) vilket 

ledde till att vissa blev ekonomiskt beroende av sin partner (Hudson et al., 2016). 

För att klara av arbetet trots smärtor togs stark smärtstillande medicinering, vilket begränsade 

arbetet som kunde utföras (Denny, 2003). Svårigheter att sjukskriva sig ledde till arbete trots 

svåra smärtor (Moradi et al., 2014). Chefer som var mindre förstående upplevdes som 

påfrestande och ansträngande och deltagare oroade sig för att bli avskedade. (Denny, 2003; 

Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014).  

Svårigheter att klara av studier beskrevs (Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014) då 

personerna behövde stanna hemma flera dagar i rad på grund av intensiv smärta, svårigheter 

att fokusera och att få hemuppgifter avklarade i tid. Ett alternativ var studier på halvfart eller 

att inte studera vidare på universitet eller högskola (Huntington & Gilmour, 2005; Hållstam et 

al., 2018; Moradi et al., 2014; Rush & Misajon, 2018). Att gå till skolan trots symtom av 

sjukdomen med starkare medicinering och schemalagda behandlingar under lov ledde till 

mindre tid för jobb, vänner och familj (Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014). 

Sociala aktiviteter påverkades, sport- och fritidsaktiviteter minskade eller hade helt givits 

upp och många valde att stanna hemma på grund av besvärliga symtom, främst på grund av 

smärta (Hudson et al., 2016; Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). 
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Man undvek sociala sammanhang på grund av att det skapade avundsjuka eller en känsla av 

utanförskap (Moradi et al., 2014).  

 

Tankar kring framtiden 

Blandade känslor och förväntningar på framtiden kunde urskiljas (Denny, 2003; Denny, 2009; 

Hållstam et al., 2018). En negativ inställningen kunde grunda sig i misslyckade eller 

återkommande perioder av smärta trots upprepade försök av behandling. Främst äldre 

personer hade ett hopp om att bli symtomfria i samband med menopaus (Denny, 2009; 

Moradi et al., 2014). Yngre oroade sig över att de kanske inte skulle kunna bli gravida och en 

del äldre oroade sig över att de kanske var för sent för dem att bli det (Denny, 2009; Hudson 

et al., 2016; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014; Rush & Misajon, 2018). Främst yngre 

personer oroade sig för om de skulle hitta en partner som skulle kunna acceptera en eventuell 

infertilitet, men även acceptera att dyspareuni skulle kunna påverka den sexuella relationen 

(Rush & Misajon, 2018). Det fanns även en oro för om de skulle få missfall (Riazi et al., 

2014). De största förhoppningarna på framtiden var att vara helt smärtfri, att ha en familj och 

en intim kärleksrelation (Moradi et al., 2014). Störst fokus låg på en bra behandlingsplan som 

skulle innebära symtomlindring men även planer på utbildning (Moradi et al., 2014) och att få 

ett barn (Hudson et al., 2016; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). 

 

Upplevelser av sjukvården 

Att få en diagnos 

Det tog vanligtvis flera år att få rätt diagnos (Denny, 2009; Huntington & Gilmour, 2005; 

Moradi et al., 2014). Deltagarna rapporterade att de hade genomgått ett flertal olika 

undersökningar och träffat olika vårdprofessioner (Denny, 2009; Grundström et al., 2017; 

Moradi et al., 2014) och att de i flera fall blev feldiagnostiserade eller felbehandlade 

(Grundström et al., 2017; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 

2014). En vanlig anledning till försenad diagnos var att symtomen på endometrios 

normaliserades där kraftiga blödningar och smärta var “något som ingick när man var kvinna” 

(Denny, 2009; Grundström et al., 2017; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). 

Deltagarna själva hade trott att extrema menssmärtor var normalt eller något de borde kunna 

tampas med, tills de insåg att inte alla hade det så (Denny, 2009). En annan förklaring till 

varför det tog så lång tid att få diagnos kunde vara att mens anses vara ett tabubelagt ämne 

vilket innebar att det var svårare att prata med andra om det, inklusive sin husläkare (Moradi 

et al., 2014). Några deltagare självdiagnostiserade sig då de hade släktingar med endometrios, 
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hade pratat med vänner, andra patienter eller hittat information på internet som verkade 

stämma in på dem (Denny, 2009; Moradi et al., 2014).  

För att få diagnos behövde deltagarna dela några av sina mest privata detaljer ur sina liv, 

vilket innebar att de upplevde sig som utsatta (Grundström et al., 2017). Att inte bli trodd eller 

att symtomen normaliserades eller bagatelliserades upplevdes som jobbigt. Upplevelser av att 

läkarna saknade grundläggande kunskap inom området rapporterades också. Att genomgå 

flera gynekologiska undersökningar visade sig vara vanligt och kunde upplevas som både 

psykiskt och fysiskt krävande. En gynekologisk undersökning kunde innebära kraftfulla 

smärtor (Grundström et al., 2017; Hållstam et al., 2018; Riazi et al., 2014) och för vissa även 

som ett övergrepp (Grundström et al., 2017; Hållstam et al., 2018;). 

Att bli diagnostiserad med endometrios kunde upplevas som både positivt och negativ 

(Denny, 2009; Grundström et al., 2017; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). 

Den positiva känslan infann sig då de äntligen blev trodda av sjukvården. Den negativa 

känslan uppkom främst på grund av att sjukdomen anses vara obotlig med risk för infertilitet. 

(Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). Flera personer var även upprörda över 

den långa och krävande väntetiden på att få rätt diagnos (Grundström et al., 2017; Moradi et 

al., 2014). 

Operation var den behandlingen som flest deltagare upplevde verksam och många föredrog 

denna typ av behandling framför farmakologisk behandling (Denny, 2009; Huntington & 

Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). Dock var symtomlindringen oftast endast kortsiktig och 

vid nya symtom kunde personerna uppleva negativa känslor (Moradi et al., 2014). Vid 

farmakologisk behandling var biverkningar vanligt (Denny, 2009; Moradi et al., 2014). 

Biverkningar vid hormonell behandling kunde vara viktuppgång, hudproblem, psykisk ohälsa, 

ökad hårväxt samt menopausala förändringar (Denny, 2009; Hållstam et al., 2018) vilket 

kunde skapa oro inför framtiden (Hållstam et al., 2018). Några upplevde dock biverkningarna 

som outhärdliga och valde att avbryta behandlingen (Denny, 2009; Huntington & Gilmour, 

2005). Deltagarna kände oro för att utveckla en förhöjd tolerans mot smärtstillande preparat 

och var frustrerade av att ständigt behöva inta smärtstillande läkemedel (Moradi et al., 2014). 

 

Bemötande i vården 

Ignorans från vårdpersonalens sida (Denny, 2009; Grundström et al., 2017; Huntington & 

Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014) ledde till en ökad känsla av apati och hopplöshet 

(Grundström et al., 2017). Oro för att ha en allvarlig sjukdom som möttes med nonchalans 

och misstro beskrevs (Grundström et al., 2017; Moradi et al., 2014). De kunde få höra att de 
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överdrev, hittade på symtom eller hade en låg smärttröskel (Denny, 2009; Grundström et al., 

2017; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). Vårdpersonalen upplevdes ha stora 

kunskapsbrister inom området (Grundström et al., 2017; Huntington & Gilmour, 2005; 

Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014) och deltagarna upplevde att de behövde utbilda 

vårdpersonalen om endometrios (Grundström et al., 2017; Huntington & Gilmour, 2005; 

Moradi et al., 2014). Uppmaningar om att bli gravid i behandlingssyfte för att minska 

symtomen under en viss period rapporterades (Huntington & Gilmour, 2005; Hållstam et al., 

2018; Moradi et al., 2014), men uppmaning upplevdes obetänksam och förolämpande. En 

känsla av att vara osynlig var vanligt förekommande (Grundström et al., 2017). Deltagare 

upplevde även förödmjukelse och övergrepp (Hållstam et al., 2018). 

I de fall då vårdpersonalen ingav trygghet och förståelse kände sig deltagarna bekräftade 

och synliggjorda (Grundström et al., 2017; Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014). Den 

viktigaste faktorn var att känna sig lyssnad på samt bli trodd. Detta ledde till att de kände sig 

mindre utsatta och kunde berätta hur de mådde utan att uppleva att de blev dömda 

(Grundström et al., 2017). Hög social kompetens innebar vanligtvis även goda pedagogiska 

färdigheter hos vårdpersonalen vilket ledde till att de kände sig bekräftade. I kombination med 

stor kunskap inom området kunde sjukdomen förstås bättre (Grundström et al., 2017; 

Hållstam et al., 2018). Vårdpersonal som uppmanade personerna att beskriva sina symtom, 

känslor och upplevelser av sjukdomen upplevde att självkänslan och välmåendet ökade.  

 

Egenvård  

Den vanligaste formen av egenvård var strikta dieter vilket innebar stor självdisciplin (Denny, 

2009; Huntington & Gilmour, 2005; Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014; Seer, 2009). 

Vilken typ av diet som var bäst lämpad för personer med endometrios varierade och 

rekommendationerna kunde upplevas som motsägelsefulla (Seer, 2009). Denna typ av 

livsstilsförändring var både krävande och innebar uppoffringar. Att bli expert på sin sjukdom 

upplevdes som stärkande och befriande (Seer, 2009). Dessutom kunde det innebära ett förhöjt 

välmående och bättre hälsa (Moradi et al., 2014; Seer, 2009). Deltagare angav att de hade 

slutat röka och drack mindre alkohol, motionerade mer och åt mer hälsosamt. Informationen 

kunde kännas överväldigande då mycket information kunde finnas om sjukdomen men 

saknade vetenskaplig grund (Seer, 2009). Det kunde även upplevas som en ökad stress att 

själv behöva ta reda på de senaste råden utan stöttning från vårdpersonalens sida och 

deltagarna kunde klandra sig själva om de frångick de strikta rekommendationerna. Att 
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ständigt vara uppdaterad och följa alla egenvårdsråd blev fysiskt och psykiskt krävande och 

upplevdes som att det tog över livet (Hållstam et al., 2018; Seer, 2009).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna anser att litteraturöversikt som metod var lämplig för det valda syftet samt för att 

skapa en överblick av redan publicerad forskning. För att genomföra en litteraturöversikt av 

god kvalitét krävs enligt Friberg (2017b) ett brett omfång av publicerade vetenskapliga 

artiklar, vilket författarna anser har tillgodosetts. Fördelen med en litteraturöversikt är att det 

skapar möjlighet att få en global överblick av det valda ämnet. Då Sverige är ett 

mångkulturellt land kommer även sjuksköterskan att möta människor från flera olika kulturer. 

Det är därför av betydelse att sjuksköterskan har kunskap om hur endometrios kan påverka 

dessa personers liv. Författarna anser att upplevelser av sjukdomen är ungefär densamma över 

de områden i världen där studierna är genomförda.  

Sökningarna gjordes bland annat utifrån databasernas ämnesord samt fritextord. Av denna 

anledning skiljer sig ämnesorden något åt i sökningarna. I databasen CINAHL Complete 

fanns sökordet “Life Experiences”, detta sökord fanns dock inte som ämnesord i Medline 

vilket ledde till att författarna valde ordet “experience” som fritextsökning samt “Life Change 

Events” som ämnesord. Då ordet “experience” lades till som fritext genererade det ytterligare 

sex artiklar. En fritextsökning i CINAHL Complete gjordes även för att säkerställa att inga 

artiklar missades. Författarna ansåg att det inte var nödvändigt att göra en fritextsökning i 

Medline då merparten av artiklarna som hittades med en ämnesordssökning i CINAHL 

Complete var dubbletter. Detta tydde förmodligen på att det inte fanns fler artiklar att tillgå 

utifrån de sökningar författarna gjort. Trots att ämnesorden “Qualitative Studies” respektive 

“Qualitative Research” användes i sökningarna fanns det en artikel som innehöll kvalitativ 

samt kvantitativa data. Denna artikel användes i resultatet men endast det kvalitativa 

materialet togs med. Anledningen till att endast kvalitativa artiklar önskades vara med i 

litteraturöversikten var då Friberg (2017a) menar att en litteraturöversikts trovärdighet ökar 

om alla artiklar har samma design. 

     Sökningen kunde med fördel ha gjorts med ett tidsintervall på fem år för att få den allra 

senaste forskningen. Kunskapen kring sjukdomen har de senaste åren blivit bättre, vilket 

skulle kunna påverka hur personer med endometrios upplever sjukdomen samt vilket 

bemötande de får. Dock valdes ett tidsintervall på 20 år där den äldsta artikeln var från 2003 
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för att finna fler artiklar, vilket skulle kunna ses som en svaghet. Men författarna fann ingen 

skillnad i upplevelser mellan de senaste och äldsta artiklarna vilket skulle kunna tolkas som 

att resultatet inte har påverkats negativt. Inga ålderskriterier lades till sökningarna då 

endometrios kan drabba alla åldrar, personer i väldigt ung ålder samt personer i menopausal 

ålder. Författarna är medvetna om att tre artiklar i resultatet är skrivna av samma 

artikelförfattare, men då det inte verkar som att samma deltagare deltagit i studierna kan det 

anses inte vara av någon nämnvärd betydelse för resultatet i litteraturöversikten. 

Analysen gjordes utifrån Fribergs tre analyssteg (2017b). Författarna läste artiklarna 

enskilt för att få en egen förståelse kring materialet. Därefter diskuterades och analyserades 

artiklarna gemensamt. Analysen gjordes gemensamt för att ta upp eventuella oklarheter och 

misstolkningar som kunnat uppstå vid läsning. Då författarna inte har engelska som 

modersmål kan det ses som en svaghet. Färgkodningen som gjordes gemensamt tror 

författarna skulle kunnat generera ett annat resultat om det kodats enskilt. Dock anser 

författarna att det förmodligen skulle gälla mycket marginella skillnader och därför inte 

påverka resultatet. Flera artiklar lyfte upp liknande teman vilket skulle kunna stärka 

resultatets trovärdighet då det finns en överensstämmelse i resultatet. Inga artiklar motsäger 

varandra, vilket gör att författarna tolkar resultatet som trovärdigt och kan ses som en styrka. 

Författarna är medvetna om sin egen förförståelse som innefattar egna erfarenheter kring 

upplevelsen av sjukdomen, detta skulle kunna färga sökningarna. Medvetenhet kring 

förförståelse har gjort det möjligt att identifiera när egna tolkningar av materialet gjorts. Detta 

har bland annat gjorts genom att säkerställa att sökorden som använts vid sökning av artiklar 

inte föregått syftet. En dialog med handledare och kurskamrater har förts under hela processen 

för att enklare uppmärksamma om egna tolkningar gjorts. Vidare diskussion och reflektion 

har pågått under hela skrivprocessen. Några artiklar tog upp vårdpersonalens och partnerns 

upplevelser. Då syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med endometrios 

valde författarna att endast inkludera deras upplevelser. Det framgick tydligt i artiklarna vems 

upplevelse som beskrevs och detta ledde till att rätt upplevelse kunde tolkas och tas med i 

resultat. Hela metoden fungerade bra och sökningarna utfördes utan några nämnvärda hinder, 

vilket kan ses som en styrka. Vidare anses samarbetet ha fungerat bra och arbetet har 

sammanställts gemensamt. 

Enligt RFSL (2019a) är kön ett begrepp som oftast refererar till att gruppera in människor i 

män och kvinnor. Begreppet är dock mer komplext än så och inkluderar både kroppsligt kön, 

juridiskt kön, könsidentitet och könsuttryck. Då det kroppsliga och juridiska könet inte alltid 

stämmer överens med en persons könsidentitet och könsuttryck har författarna valt att hålla 
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sig så könsneutrala som möjligt genom hela litteraturöversikten. Detta för att författarna 

önskar att arbetet inte ska exkludera någon person. RFSL (2019b) lyfter vikten av att skriva 

inkluderande och normkritiskt för att alla läsare ska känna sig tilltalade.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

endometrios. Resultatet kommer att diskuteras utifrån Katie Erikssons teori om lidandet, 

författarnas egna reflektioner samt tidigare forskning som kopplar till området.   

 

Bemötande och kunskapsbrist 

Att vårdpersonal inte tog smärtan och kraftiga blödningar på allvar utan normaliserade det 

som något som ingick i att vara kvinna hörde till erfarenheterna kring sjukdomen. Kunskapen 

inom sjukvården var ofta otillräcklig och brister i bemötandet framkom upprepade gånger. 

Även Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson och Rask (2011) beskriver hur sjukvården 

brister i bemötande och kunskap kring sjukdomen. Vidare beskrivs hur deltagarna inte fått 

frågor om sin kroniska smärta, att symtomen ignorerades och att förståelse från sjukvården 

saknades. En mer omfattande kunskapsbrist bland vårdpersonal kan leda till att patienter inte 

får den vård som behövs för att klara av sjukdomen och för att kunna leva ett drägligt liv. Ett 

bristande etiskt förhållningssätt och att inte kunna se till hela människan kan leda till det 

Eriksson beskriver som vårdlidande (Eriksson, 1994). Vidare beskrivs det i resultatet hur 

personerna kunde uppleva förödmjukelse och övergrepp inom vården. Att bli utsatt för ett 

övergrepp tolkar författarna som en makthandling där patienten fråntas sin autonomi och 

kopplar detta således till ett vårdlidande. Ett vårdlidande kan vara problematiskt på flera 

nivåer då det påverkar både den kroppsliga, själsliga och andliga dimensionen. Att utsättas för 

något som patienten inte känner sig bekväm med skulle kunna leda till att patienten känner att 

den inte tas på allvar. Detta skulle kunna skapa en känsla av hopplöshet hos patienten och 

påverka den själsliga och andliga dimensionen. Dock skulle lidandet kunna lindras om en 

vårdkultur skapas där patienten känner sig respekterad och välkommen. Säll et al. (2011) 

beskriver vidare att en engagerad vårdpersonal upplevs som positivt och att bli trodd gällande 

symtom samt att få en diagnos medförde känslor såsom hopp och mänskligt värde. 
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Att föra kunskap vidare 

Författarna anser att undervisning och utbildning är relevant att ha med sig i vårdprofessionen 

och förmåga att kunna föra kunskap vidare till patienter. Burkhart (2008) beskriver att 

undervisning av patienter kan förbättras genom standardiserade rutiner för hur sjuksköterskor 

ska arbeta. En utbildningsinsats genomfördes som gav sjuksköterskor färdigheter och 

förståelse för patienter och deras behov. Patienterna fick också möjlighet att integrera med 

sjuksköterskorna och få svar och vägledning på sina frågor gällande kirurgiska ingrepp. 

Genom utbildning och bra kommunikation lärdes kvinnorna att i ett tidigt skede upptäcka 

tecken på en eventuell infektion och på så sätt kunna kontakta läkaren. För att sjuksköterskor 

ska kunna anpassa en enskild utbildningsplan för patienter är det viktigt att sjuksköterskan har 

kunskap om undervisningsmetoder, kunskap om utvärdering samt kunskap om hysterektomi. 

Genom att tillgodose de behov den enskilde patienten har kan kommunikationen förbättras 

och ett lärande uppstå i vårdrelationen. Eriksson (1994) menar att kunskapsbrist hos 

sjukvårdspersonal kan leda till missar, slarv och svårighet att bedöma patientens behov. Av 

denna anledning är det ytterst viktigt att sjukvårdspersonalen besitter rätt kunskap och även 

har möjlighet att föra kunskapen vidare till patienterna. Litteraturöversiktens resultat visar att 

då deltagarna upplevde ett förbättrat bemötande kände de sig bekräftade och synliggjorda. 

Hög social kompetens och goda pedagogiska färdigheter visade sig leda till en känsla av 

bekräftelse. Dessa egenskaper hos sjukvårdspersonal skulle kunna leda till ett lindrat lidande. 

Eriksson förklarar det som att vårdkulturen behöver vara god och ha rätt förutsättningar för att 

patienten ska känna sig respekterad, bekräftad och välkommen. Eriksson menar att lidandet 

ska försöka lindras med alla medel som finns att tillgå och är av den anledningen sjukvården 

behöver tillse att vårdpersonalen ökar sin kompetens. Det krävs också att förståelsen ökar 

bland sjuksköterskor och övrig vårdpersonal för att tillse att personer som lider av 

endometrios får bekräftelse och att de känner sig sedda. 

 

Stigmatiseringen kring menstruation 

Sverige är ett mångkulturellt land där alla de fem största religionerna återspeglas. Kaundal 

och Thakur (2014) lyfter fram att kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism har 

en gemensam nämnare avseende restriktioner kring menstruation såsom att inte tillåta 

menstruerande personer att vistas på vissa platser eller utföra religiösa riter. Religionerna 

lyfter menstruationen som något negativt och i vissa fall som orent och förorenat. Trots att de 

allra flesta i Sverige inte lever efter dessa normer kan det antagas att den negativa synen på 
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mens finns kvar. Detta bekräftas av Brantelid, Nilvér och Alehagen (2014) som intervjuade 

12 kvinnor i vuxen ålder i Sverige. Deltagarna beskrev att under tiden de menstruerade 

försökt dölja tecknen så att arbetskollegor och bekanta inte skulle märka att de hade mens. 

Detta på grund av att menstruation anses vara något som ska döljas och hållas hemligt enligt 

den sociala normen. Mens beskrivs även som något intimt och privat som inte ska delas med 

andra. Deltagarna i litteraturöversiktens resultat upplevde menstruation som ett tabubelagt 

ämne som det var svårt att tala med sin husläkare om. Stigmatiseringen kring menstruation 

tror författarna även skulle kunna vara en av anledningarna till varför resultatet visar på 

bristfällig kunskap inom området och ignorans från vårdpersonalens sida. Författarna till 

denna litteraturöversikt spekulerar om detta även kan vara en anledning till att forskning kring 

endometrios är bristfällig.  

 

Det sociala livet 

Sjukdomens symtom ledde till att deltagarnas sociala liv påverkades. Istället för att delta i 

sociala aktiviteter valde de flesta att stanna hemma. Sport och fritidsaktiviteter minskade eller 

gavs upp helt samt att arbete och utbildning påverkades negativt. Infertilitet ledde till en 

försämrad självbild och påverkade det psykiska välmåendet negativt. Liknande resultat 

speglas även i tidigare forskning. En artikel där 89 kvinnor deltog visade att infertilitet hade 

en negativ effekt på livskvaliteten genom att höja nivåerna av oro, ångest och depression 

(Kahyaoglu Sut & Balkanli Kaplan, 2015). Resultatet kan kopplas till Erikssons (1994) teori 

om sjukdomslidande och livslidande. Sjukdomslidandet karakteriseras genom den smärta som 

uppstår i samband med endometrios och kan leda till att den som lider av endometrios enbart 

fokuserar på den smärtande kroppsdelen. Detta gör att personen inte har möjlighet att 

bemästra sjukdomslidandet eller det livslidande som leder till att hela livet berörs när 

personen drabbas av sjukdom. Endometrios påverkar sättet att leva samt begränsar de 

aktiviteter som tidigare utförts. Detta kan leda till ett livslidande som oftast jämförs med vad 

som tidigare kunnat göras eller önskar att göras. De sociala relationerna i samhället kan 

påverkas negativt vilket i många fall kan leda till känslor av rädsla och förtvivlan samt att 

vilja ge upp och inte orka mer. Det syns angeläget att människor pratar om ämnen såsom 

endometrios och infertilitet för att de som lider av sjukdomen endometrios ska kunna få ett 

ökat psykiskt välmående. Detta då värdet i att vara kvinna vanligtvis värdesätts utifrån 

möjligheten att få barn. I litteraturöversiktens resultat framkommer det att deltagare oroade 

sig för att hitta en partner då en eventuell infertilitet och dyspareuni skulle kunna påverka 

relationen negativt. Genom att lyfta fram detta känsliga ämne om endometrios i ett 
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samhällsperspektiv kan det leda till att onödig isolering, känsla av ensamhet och skuldkänslor 

kan reduceras. Det skulle även kunna leda till att livslidandet för personerna minskar. 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet visar på att personer som lever med endometrios upplever att vården blir bättre om 

vårdpersonalen lyssnar och tror på patienten. En personcentrerad vård skulle kunna vara av 

värde då det möjliggör att den drabbade bemöts på dennes villkor och förutsättningar. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att bemöta patienten på ett respektfullt och empatiskt sätt. 

Vidare behöver sjuksköterskan och övrig vårdpersonal ha en ökad kunskap om sjukdomen för 

att själva kunna sätta sig in i de svåra symtom sjukdomen ger. Pedagogiska färdigheter är av 

betydelse för att kunna utbilda närstående och patienter. Tiden mellan symtom och diagnos är 

fortfarande långdragen och därför anser författarna att mer kunskap inom området krävs för 

att förbättra vården för det drabbade. Ju mer kunskap som finns desto kortare tror författarna 

att tiden till diagnos blir, då personer som söker vård för symtom snabbt kan få rätt vård. Det 

är av yttersta vikt att vårdpersonal inte nonchalerar eller ignorerar tecken på endometrios utan 

tar patienten på största allvar. På så sätt kan sjuksköterskan bidra till att ge en god omvårdnad. 

Att ha en kontaktsjuksköterska skulle kunna vara hjälpsamt, då kontaktpersonen kan 

samordna mellan gynekolog, psykolog, smärtläkare, fertilitetsläkare och sexolog.  

Författarna ser positivt på framtiden då media idag ger en ökad inblick i sjukdomen vilket 

förhoppningsvis leder till att allmänheten får en ökad kunskap om sjukdomen endometrios. 

Det är också viktigt att utbildning- och arbetsplats får en ökad kunskap och förståelse för vad 

sjukdomen kan innebära för den drabbade då det kan ha en negativ inverkan på hur personen 

presterar.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Förhoppningen med denna litteraturöversikt är att inspirera till vidare forskning samt att ge 

blivande sjuksköterskor en ökad förståelse för sjukdomen. Författarna har uppmärksammat att 

ett fåtal artiklar publicerats gällande upplevelser av att leva med endometrios. Därför 

uppmanar författarna till vidare forskning inom området. Vidare kan forskning gällande 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med endometrios vara av värde. Forskning 

gällande vårdpersonalens kunskap kring endometrios skulle även vara viktigt att 

uppmärksamma då resultatet visade att det finns brister kring detta. Ytterligare studier i syfte 

att undersöka samtalsteknik, hanteringsstrategier och kommunikation kopplat till endometrios 

är av intresse.  
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Slutsats 
Endometrios har visat sig ha en negativ påverkan på livet. Genom smärta, långdragen 

diagnostisering, förlorad skolgång och arbetstid samt negativ påverkan på relationer och 

eventuell infertilitet leder det till ett stort lidande. För att kunna förbättra livskvalitén krävs att 

vården ser vilka behov som bör tillgodoses. Här har sjuksköterskan en stor möjlighet att 

påverka upplevelser genom att ha en god kompetens och kunskap om endometrios. Genom att 

sjuksköterskan vet hur dessa människor ska bemötas och på bästa sätt kunna ge patienten den 

vård den behöver kan upplevelserna sannolikt bli mer positiva i framtiden.  
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