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Abstrakt 
 

Bakgrund: Var tionde kvinna har endometrios och orsaken är ännu inte klarlagd, men det 

finns olika teorier om den bakomliggande orsaken. Kvinnor kan ha olika symtom och det tar 

lång tid innan sjukdomen utreds. Sjuksköterskor möter dessa kvinnor i flera olika 

vårdsammanhang och har en viktig roll för kvinnorna. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors 

upplevelser av endometrios, deras upplevelser av hälso- och sjukvården samt beskriva deras 

livskvalitet. Metod: Litteraturöversikt med 13 vetenskapliga originalartiklar, kvalitativ, 

kvantitativ och mixad design som har analyserats med induktiv metod. Resultat: Bestod av 

tre huvudteman: Sjukdomslidandet, Vårdlidandet och Livslidandet. Resultatet belyste kvinnors 

upplevelser av symtomen, där smärtan var ett starkt inslag. Den långa vägen för att få en 

diagnos och hur kvinnorna gick tillväga för symtomlindring. Upplevelser av utsatthet, 

misstro och kunskaps- och informationsbrist i vården. Samt hur sjukdomen gick ut över 

studier, arbete, sociala livet och relationer. Diskussion: Det diskuterades om svårigheten att 

hitta en behandling och den långa tiden till diagnos, där kunskapsbristen spelade in. 

Utsattheten kvinnorna kände och vad sjukvårdspersonalen kunde göra för att förhindra det. 

Att kvinnorna hade många egenvårdsåtgärder och att sjukvårdspersonalen bör uppmuntra 

dessa. Slutligen diskuterades det att endometrios begränsade det sociala livet, arbetet och 

relationer. Slutsats: Endometrios skapade ett stort lidande för drabbade kvinnor och 

sjukdomen påverkade hela livet. Hälso- och sjukvården hade en betydande roll för 

kvinnorna. Begränsningarna och bristerna i vården synliggjordes, samt sjuksköterskans 

kunskapsbrister.       

 

Nyckelord: Endometrios, Kvinnor, Litteraturöversikt, Livskvalitet, Omvårdad, Upplevelser   
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Bakgrund 

Endometrios 

Ungefär var tionde kvinna i fertil ålder lider av endometrios och sjukdomen tros orsaka 

ungefär 50 procent av all kronisk bäckenbottensmärta. Trots detta är kunskapen om 

sjukdomen låg och endometrios har kallats för “den gåtfulla sjukdomen” (Denny & Mann, 

2007).  

 

Endometrios är en sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan, endometriet, är belägen 

utanför sin normala plats i livmoderhålan. Endometriet som befinner sig på fel plats, den så 

kallade ektopiska slemhinnan, reagerar på hormonstimulans och blöder i samma perioder 

som slemhinnan i livmoderhålan. Den ektopiska slemhinnan brukar vara lokaliserad till 

äggstockarna, bukhinnan, urinblåsan, naveln eller tarmarna, men kan i stort sett vara 

belägen var som helst i kroppen (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010).  

 

Sjukdomen förekommer ofta hos kvinnor i fertil ålder och sällan hos kvinnor som inte 

kommit in i puberteten eller är i klimakteriet. Orsaken till att kvinnor drabbas av 

endometrios är okänd (Altman & Wolcyzk, 2010). Men en trolig orsak är att bitar av 

endometriet transporteras i retrograd riktning, alltså en retrograd menstruation. Med det 

menas att mensblod flyter ut i den fria bukhålan genom äggledarna, de flesta kvinnor har 

normalt retrograd menstruation (Olovsson, 2015). Retrograd menstruation upptäcks vid 

laparoskopisk undersökning under menstruationen eller strax innan menstruationsperioden 

(Ahn, Monsanto, Miller, Singh, Thomas & Tayade, 2014). Att ungefär var tionde kvinna 

utvecklar endometrios, kan bero på att denna grupp av kvinnor har immunförsvar som inte 

klarar av att oskadliggöra bitarna från endometriet som kommer in i buken. Det har även 

visat sig att endometrios kan spridas via lymfsystemet och via blodet till olika delar av 

kroppen (Olovsson, 2015). 

 

Kvinnor kan ha olika symtom. Det kan vara smärta före och under menstruationen, smärta 

vid samlag, infertilitet, upprepade perioder med blödningar och att menstruationscykeln 

blir oregelbunden. Urinvägsbesvär och symtom som liknar IBS (irritable bowel syndrome) 
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samt trötthet, är andra vanliga symtom. När en diagnos ska ställas tas en anamnes, det vill 

säga att kvinnan blir tillfrågad om tidigare besvär som symtom. Sedan kan ultraljud göras, 

genom detta kan man ibland upptäcka endometriosvävnad. Slutligen används 

titthålskirurgi eller öppen kirurgi för att se om endometriet är lokaliserad på fel plats. 

Läkaren kan även behöva ta prov från vävnaderna för att säkerställa att det är endometrios. 

Behandlingen av endometrios sker ofta som titthålsoperation (Banning, 2006). Vid ingreppet 

är målet att all känd endometrios ska avlägsnas (Olovsson, 2015). Resultatet är att smärtan 

ofta försvinner samt att livmoderns anatomi återställs, vilket underlättar graviditet. En 

annan variant av behandling som används är att förhindra processen vid ägglossning, 

genom att till exempel behandla med p-piller (Banning, 2006). 

 

Kvinnor med endometrios har en mängd olika symtom som påverkar hela livet. Trots den 

stora inverkan som sjukdomen har på kvinnor och deras familjer, är det vanligt att 

diagnosen dröjer. Detta gör att kvinnor lider i flera år utan att få en förklaring på varför 

(Altman et al., 2010). Att kvinnorna får vänta länge på diagnos bidrar enligt aktuell 

forskning till en förvärrad upplevelse av sjukdomen. Denna fördröjning gör att dessa 

kvinnor har ett flertal möten med sjukvården, samt genomgår många olika undersökningar 

(Denny et al., 2007). 

 

Den senaste forskningen visar att symtomen av endometrios normaliseras och att 

behandlingen har dålig effekt. Forskningen visar också hur sjukdomen påverkar arbetet, det 

sociala livet och sexlivet. Det har även fokuserats på den psykiska upplevelsen av 

sjukdomen (Kaatz, Solari-Twadell, Cameron & Schultz, 2010). Ett flertal studier har beskrivit 

kopplingen mellan endometrios och psykiska sjukdomar, liksom samband mellan 

endometrios och depression, oro, ångest, psykosocial stress och sämre livskvalitet (Laganà et 

al., 2017). 

Livskvalitet 

Livskvalitet är ett brett mått på hur individen själv värderar sitt psykiska, fysiska och sociala 

välmående. Livskvalitet är en personlig upplevelse, som påverkas av livssituationen. Hälsan 

är viktig för människans livskvalitet, men många aspekter spelar in, umgänge, familj, arbete, 
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fritid, boende, utbildning och ekonomi är några av dessa. Begreppet hälsorelaterad 

livskvalitet innefattar den allmänna livskvaliteten som påverkas av hälsan. Olika 

vårdåtgärder kan ha olika effekter på patientens livskvalitet (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, 2012). Livskvalitet är ett subjektivt begrepp förknippat 

med en personlig upplevelse av välbefinnande. Objektivt sett förknippas livskvalitet med 

kroppen och den materiella världen. Om kroppen fungerar och de grundläggande 

materiella behoven är tillfredsställda, mår personen bra (Birkler, 2007). 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans arbete i sjukvården ska vägledas av ett syfte och en ambition att bistå 

patienten med det som är välgörande och främjar hälsan. Kunskap om individens unika 

situation och hur denne själv uppfattar situationen är ett kriterium för att kunna planera 

samt ge en individuellt anpassad omvårdnad (Flodin, 2014). Omvårdnad kräver kunskap 

om konkreta åtgärder och behandlingar, liksom kunskap som syftar till ökad förståelse och 

omsorg. Sjuksköterskor måste därför uppmärksamma både omvårdnadsbehoven, 

sjukdomen och behandling (Jakobsson Ung & Lützén, 2014).  

 

Sjuksköterskor möter kvinnor som har endometrios i flera olika sammanhang: i 

primärvården, skolan, akutvården samt på ungdomsmottagningar och 

barnmorskemottagningar. Sjuksköterskor som arbetar inom dessa områden har en viktig 

roll, särskilt i att känna igen olika symtom kring endometrios. De måste även förstå vilka 

effekter diagnosen har på vardagslivet och relationerna. Eftersom sjukdomen kan påverka 

kvinnor fysiskt, psykiskt och socialt är det bra om sjuksköterskorna har ett holistiskt synsätt 

när de vårdar patienterna. Detta för att ge de drabbade kvinnorna stöd för att klara av 

endometrios i det dagliga livet. Sjuksköterskans roll kan vara av stor betydelse för att 

underlätta diagnosen, speciellt via patientutbildning och stöttning (Norton & Holloway, 

2016).  

Teoretisk anknytning 

En människas lidande kan delas upp i sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Lidandet är gåtfullt, eftersom det är unikt för varje enskild individ. Istället för att svara på 
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vad ett lidande är så är det enklare att besvara varför lidande finns. Sjukdomslidande 

betyder att sjukdom och behandling upplevs som ett lidande för patienten. Vårdlidande 

betyder att den faktiska vårdsituationen upplevs som ett lidande för patienten. Livslidandet 

innebär att hela människans livssituation berörs av sjukdom, hälsa och att vara patient. 

Livslidandet är också det lidande som är förknippat till allt vad det innebär att leva. Ur 

historisk synvinkel så har vård och vårdorganisationer vuxit fram för att lindra det 

mänskliga lidandet. Motsägelsefullt nog har vården skapat lidande istället för att lindra 

lidande. Det betyder att de grundläggande utgångspunkterna för vården måste omprövas 

(Eriksson, 1994). 

Problemformulering 

I dagsläget är det många kvinnor som drabbas av endometrios. Sjukdomen anses vara 

gåtfull och vetskapen kring sjukdomen är liten. Kvinnorna som får denna diagnos har en 

rad olika upplevelser av sjukdomen. En kartläggning av upplevelserna skulle kunna bidra 

till mer kunskap och bättre omvårdnad för de drabbade kvinnorna.  

Syfte 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av endometrios, deras upplevelser av hälso- och 

sjukvården samt beskriva deras livskvalitet.  

Metod 

Design 

En litteraturöversikt är en kartläggning av det aktuella forskningsläget inom ett visst 

kunskapsområde. I denna kartläggning så söks kvalitativa och kvantitativa artiklar. Alla 

steg i processen ska utföras systematiskt samt redovisas på ett noggrant sätt. När de utvalda 

artiklarna har genomgått både analys och sammanställning så kan forskningsläget 

definieras. Därefter kan analysen ge kunskap kring tidigare forskning i området. Resultatet 

som framkommer i litteraturöversikten är det som den aktuella forskningen visar eller inte 

visar (Segesten, 2017).  
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Inklusions- och exklusionskriterier 

För att inkluderas i arbetet ska artiklarna vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Artiklarna ska syfta till att beskriva kvinnors upplevelse av endometrios och vården av 

endometrios, med fokus på patientperspektiv. De ska vara skrivna på engelska eller 

svenska, vara tillgängliga som fulltext genom Mittuniversitetets biblioteksservice samt vara 

publicerade på 2000-talet och framåt. Artiklar som inte är etiskt godkända, granskade eller 

för ett etiskt resonemang samt artiklar som bedöms vara låga i kvaliteten utifrån 

granskningsmallarna kommer exkluderas från resultatet.  

Litteratursökning 

Artiklar har sökts via databaserna CINAHL och PubMed. Dessa två databaser har använts 

eftersom de täcker stora områden kring omvårdnads- och hälsotidskrifter (Polit & Beck, 

2016). Sökord som endometriosis, nurs*, experience, care, quality of life, life quality, HRQOL 

(health related quality of life) har använts. Ett av sökorden användes med trunkering (*) för 

att få flera ändelser och ett bredare sökresultat. I sökningar från CINAHL användes 

Headings och fritextord. I PubMed användes MeSH-termer på en del sökningar, blandat 

med fritextord. Efter databassökningar valdes 12 artiklar ut, se tabell 1 och 2. En artikel 

hittades via en manuell sökning från referenslistan i en vetenskaplig artikel. Därefter gjordes 

relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet.  

 

Tabell 1. Översikt av artikelsökningar från CINAHL 

Datum Sökord Avgränsningar 

 

Antal träffar 

 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

2018-01-11 (MH "Endometriosis/ NU") 

AND life quality 

- 82 82 15 8 6 

Urval 1 = artiklarnas titel läses, Urval 2 = Artiklarnas abstrakt läses, Urval 3 = Hela artikel läses, 

Urval 4 = Artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 
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Tabell 2. Översikt av artikelsökningar från PubMed 

Datum Sökord Avgränsningar 

 

Antal träffar 

 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

2018-01-21 (endometriosis) AND hrqol 

AND experience  

last 10 years 36 36 10 5 1 

2018-01-22 ((endometriosis) AND 

nurs*) 

Languages - English, 

Swedish AND 

Nursing Journals  

87 87 20 

 

5 2 

2018-01-24 (endometriosis[MeSH 

Terms]) AND quality of life 

AND care  

Languages - English, 

Swedish 

 

72 72 10 5 3 

Urval 1 = artiklarnas titel läses, Urval 2 = Artiklarnas abstrakt läses, Urval 3 = Hela artikel läses, 

Urval 4 = Artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Urvalet har genomförts i fem steg. Först lästes artiklarnas titlar. Om en titel passade in på 

ämnesområdet, lästes abstraktet. I det tredje steget ögnades varje artikel igenom för att 

bedöma dess relevans. Därefter valdes artiklarna ut för relevansbedömning och 

kvalitetsgranskning. I det sista steget granskades artiklarna med hjälp av granskningsfrågor 

för kvalitativa respektive kvantitativa studier, se bilaga 1 (Friberg, 2017). Artikeln som har 

mixad metod har granskats genom att båda mallarna har använts. Utifrån 

granskningsmallarna har kvalitet av artiklarna bedömts genom låg, medel och hög kvalitet. 

Översikt av de inkluderade artiklarna till litteratursökningen kan ses som bilaga 2, tabell 3. 

Analys 

Analysen var induktiv och skedde stegvis. Den inleddes med att de inkluderade 

vetenskapliga artiklarnas resultat lästes igenom ett flertal gånger för att förstå innehållet. 

Därefter gjordes en sammanställning av artiklarnas resultat. Nyckelfynd som motsvarade 

litteraturöversiktens syfte identifierades. Nyckelfynden lästes igenom och underrubriker 

skapades utifrån likheter i artiklarnas resultat. Utifrån rubrikerna uppkom tre 

huvudrubriker, varpå tre tabeller gjordes utifrån varje huvudrubrik. I dessa tre tabeller 

sorterades underrubrikerna in, därefter sorterades nyckelfynden in under varje relevant 

underrubrik.  
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Efter att ett första utkast på litteraturöversiktens resultat gjorts, var ytterligare en analys 

tvungen att göras på litteraturöversiktens resultat. För att få ett mer sammanhängande 

resultat med en röd tråd. Alla underrubriker togs bort och texten lästes igenom igen. Fler 

likheter och skillnader hittades och nya underrubriker skapades och sorterades in under 

huvudrubrikerna. Texten sorterades därefter in under passande underrubrik. 

Etiskt övervägande 

Till denna studie har det strävats efter att bortse från förförståelse och ett objektivt 

förhållningssätt tillämpdes. Tolkning från engelska till svenska har gjorts så riktigt som 

möjligt. Ingen har någon nära vän eller familjemedlem som lider av endometrios. 

Förhållningssättet till materialet är neutralt från början och inget förutfattat resultat är gjort. 

Alla artiklar som ingår i denna studie är etiskt granskade eller för ett etiskt resonemang.  

Resultat 

Resultatet bygger på 13 vetenskapliga originalartiklar, varav sex är kvantitativa, sex är 

kvalitativa och en har mixad metod. De presenteras i tre huvudrubriker med åtta 

underrubriker, se figur 1. 

 

 

Figur 1: Översikt av resultat 
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Sjukdomslidandet 

Upplevelsen av symtomen 

De flesta symtom uppkommer i samband med menstruation och innefattar bland annat 

olika typer av smärta, kraftig och oregelbunden menstruation, uppsvälld buk och infertilitet 

(Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014; Huntington & Gilmour, 2005; Suvitie, 

Hallamaa, Matomäki, Mäkinen & Perheentupa, 2016). Många kvinnor har försökt att bli 

gravida men inte lyckats (Lövkvist, Boström, Edlund & Olovsson, 2016). Problem med 

urinblåsan är också vanligt förekommande, likaså tarmproblem som innebär ändtarms-och 

analsmärta, diarré och förstoppning (Huntington et al., 2005; Moradi et al., 2014; Gilmour, 

Huntington & Wilson, 2008). Smärta vid upprätt position är vanligt (Rush & Misajon, 2017; 

Lövkvist et al., 2016). Framförallt hos yngre kvinnor. Yngre kvinnor rapporterar även mer 

symtom och lägre livskvalitet än vad äldre kvinnor gör (Lövkvist et al., 2016).  

 

Flertalet kvinnor tror att smärtsamma menstruationsperioder är normalt (Moradi et al., 2014; 

Denny, 2003). De är övertygade om att smärta och riklig blödning är normalt eftersom det 

inte pratas om detta varken i familjen eller i skolan (Bodén, Wendel & Adolfsson, 2013; 

Moradi et al., 2014). Det är alltså inte helt ovanligt att symtomen normaliseras av familj, 

vänner, kollegor, hälso- och sjukvården och även av kvinnorna själva (Moradi et al., 2014; 

Denny, 2003). För de flesta kvinnorna startar symtomen redan i tonåren (Huntington et al., 

2005). Då är smärta det vanligaste symtomet, såväl menstruationssmärta som magsmärta 

och ryggsmärta (Bodén et al., 2013; Suvitie et al., 2016). Ytterst få tonåringar uppsöker 

sjukvården för symtomen, men många pratar med sin familj om problemen med 

menstruationssmärtorna (Suvitie et al., 2016).  

 

Smärtan kan beskrivas som en våg, som påverkas av menstruation eller behandling. Den har 

utmärkande toppar och avtar enligt ett visst mönster som varierar över åren. Smärtan kan 

upplevas som skrämmande (Huntington et al., 2005). Upplevelsen av svår och gradvis 

ökande smärta under menstruation är vanligt, men även i faser utanför 

menstruationscykeln. Smärtan är lokaliserad till olika delar av kroppen. Den kan sitta i 

nedre delen av buken, underlivet, tarmen, urinblåsan, benen, nedre delen av ryggen eller i 
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lederna (Moradi et al., 2014; Huntington et al., 2005; Suvitie et al., 2016).  

 

Smärtan skiljer sig från normal menstruationssmärta genom längre tidsintervall, förekomst 

av kramper, påfrestande värk, den är intensivare och överväldigande. Den så kallade 

normala menstruationssmärtan kan, till skillnad från smärtan av endometrios, hanteras och 

lindras med hjälp av smärtlindrande tabletter (Denny, 2003). Diffus smärta med fysiska och 

psykiska dimensioner är också en definition som kvinnor ger. Smärtans svårighetsgrad och 

varaktigheten kan dessutom öka när kvinnorna blir äldre (Huntington et al., 2005; Suvitie et 

al., 2016). Smärtan kan upplevas som huggande, skarp, fruktansvärd, rivande och 

försvagande. När smärtan är som svårast kan följden bli illamående och kräkningar (Moradi 

et al., 2014; Denny, 2003). En del kvinnor har problem med svimning när smärtan är som 

intensivast. Smärtan kan pågå från några timmar till flera dagar (Denny, 2003). Många 

kvinnor kan få känslan att smärtan inte går att hantera (Rush et al., 2017). 

 

Upplevelser av mer diffusa symtom som allmänt obehag, orkeslöshet, depression, 

sömnsvårigheter och olustkänslor är inte helt ovanliga (Lemaire, 2004; Lövkvist et al., 2016; 

Moradi et al., 2014; Rush et al., 2017; Huntington et al., 2005). Kvinnorna beskriver känslor 

som nedstämdhet, låg energinivå, allvarlig påverkan på det vardagliga och sociala livet samt 

påverkan på det generella välmåendet (Rush et al., 2017; Lövkvist et al., 2016). De flesta 

kvinnorna upplever ibland eller större delen av tiden psykiska symtom som depression eller 

oro (Lemaire, 2004; Lövkvist et al., 2016; Moradi et al., 2014; Rush et al., 2017; Huntington et 

al., 2005). Oron grundar sig ofta i ovisshet om framtiden. Oro finns även för om symtom kan 

komma tillbaka och om det ska gå att hantera sjukdomen i längden (Denny, 2003).  

 

Upplevelsen av att ha dålig hälsa är också vanligt förekommande (Rush et al., 2017; Lövkvist 

et al., 2016). Kvinnorna beskriver sig själva som arga, lättretliga, vresiga och utan entusiasm 

(Gilmour et al., 2008). Det framkommer dessutom att kvinnorna har dåligt subjektivt 

välmående. Det subjektiva välmåendet är både intellektuellt, känslomässigt och innefattar 

självkänsla, uppfattad kontroll och optimism (Rush et al., 2017; Moradi et al., 2014). 

Sjukdomen är begränsade till den grad att kvinnorna inte tycker sig ha kontroll över livet 

eller framtiden (Rush et al., 2017). Att många kvinnor får dåligt självförtroende är ofta 
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kopplat till att inte kunna få barn och att inte kunna ha samlag samt viktuppgång och ärr 

från operationer (Moradi et al., 2014). Känslor av osäkerhet är starka i relation till att inte 

veta hur sjukdomen ska yttra sig. Att inte veta om dagen ska bli bra eller dålig, att inte veta 

hur intensiv smärtan ska vara och den oförutsedda förändringen av symtom (Lemaire, 

2004). Vanliga känslor är svaghet, hjälplöshet, osäkerhet, hopplöshet, maktlöshet, 

frustration, besvikelse och många tror sig vara en börda för andra (Moradi et al., 2014). 

Den långa vägen till diagnos 

Tiden från att kvinnorna söker hjälp för sina symtom, tills att diagnos ställs är mellan tre 

månader och 24 år, med ett genomsnitt på 8 år (Huntington et al., 2005; Nnoaham et al., 

2011; Moradi et al., 2014). Många gånger anser kvinnorna att sjukvårdspersonalens 

kunskapsbrister är orsaken till att diagnosen dröjer (Huntington et al., 2005; Moradi et al., 

2014). Feldiagnoser och missuppfattningar kring symtom är inte ovanliga under 

utredningens gång. Detta innebär att kvinnorna måste uppsöka många olika professioner 

inom vården. Det resulterar i ett flertal olika prover och undersökningar. 

Blindtarmsinflammation, äggstockscysta, ektopisk graviditet, bäckeninflammation och 

äggstockscancer är några av dessa felaktiga diagnoser (Moradi et al., 2014).  

 

Innan diagnosen ställs fokuserar sjukvårdspersonalen ibland på att hitta enklare 

förklaringar till symtomen. Sådana enklare förklaringar kan vara infektioner, missfall eller 

IBS (Grundström, Alehagen, Kjølhede & Berterö, 2017; Huntington et al., 2005). När 

kvinnorna väl blir hänvisade till specialistvård kan en diagnos ställas relativt snabbt med 

hjälp av titthålskirurgi. Det händer att det är kvinnan och inte sjukvårdspersonalen som har 

misstankar om endometrios. När diagnosen väl är ställd, är många kvinnor lättade över att 

äntligen få besked om orsaken till sin smärta. Misstankarna att det kunnat vara cancer kan 

också läggas åt sidan. (Huntington et al., 2005). En vanlig anledning till att diagnos faktiskt 

ställs är att kvinnorna försöker bli gravida, sjukdomen påvisas ofta under en 

fertilitetsutredning. Men ofta är det när kvinnorna söker sjukvård för smärtan som en 

utredning påbörjas i jakt på diagnos. En del kvinnor söker av båda skälen: de kan inte bli 

gravida och har problem med smärta (Young, Fisher & Kirkman, 2016). 



 

 

 

11 
 

Jakten på symtomlindring 

Efter diagnos genomgår de flesta kvinnor ett flertal titthålskirurgier för att få bort ektopisk 

slemhinna och för att lindra smärta. Vissa provar även hormonell behandling som till 

exempel p-piller. Dessa behandlingar kan ge tillfällig smärtlindring, men symtom och 

smärta kommer tillbaka några månader eller år senare, vilket är psykiskt och känslomässigt 

påfrestande för kvinnorna (Rush et al., 2017; Huntington et al., 2005; Moradi et al., 2014). 

Många kvinnor med smärtproblematik använder smärtstillande medicin, oftast paracetamol 

och antiinflammatoriska tabletter (Suvitie et al., 2016; Huntington et al., 2005). Att 

medicinera för att hantera smärtan kan orsaka stress och ångest hos kvinnorna. De flesta är 

bara måttligt nöjda med sin behandling (Moradi et al., 2014; Rush et al., 2017). 

 

Det finns exempel, då kvinnor upplever en förbättring efter att ha behandlats med 

titthålskirurgi. Förbättringar har setts på bland annat fysisk funktion, smärta och mental 

hälsa. Innan operation led i princip alla kvinnor av kraftig menstruationssmärta, men efter 

operation var det bara ett fåtal som hade symtom och de var dessutom lindriga. Vid 

kroppsundersökning och genom ultraljud efter operationen, hittas ingen återkomst av 

sjukdomen (Mabrouk et al., 2011).       

 

Att få barn är ett alternativ till behandling, som många kvinnor får höra från läkare och 

gynekologer. De flesta kvinnorna vet inte så mycket om endometrios och tar många gånger 

illa upp av förslaget att de borde skaffa barn. Kvinnorna som tar mest illa upp av förslaget 

har berättat att de inte vill ha barn, på grund av ålder, ekonomi, hälsa eller sexualitet 

(Huntington et al., 2005; Moradi et al., 2014; Young et al., 2016). Men det är inte många 

kvinnor som vågar ifrågasätta detta förslag. Att kvinnorna får dessa rekommendationer 

beror på att endometrios tillfälligt försvinner under en graviditet och att alla hormoner i 

kroppen faller på plats. En del kvinnor får veta att de troligtvis kan bli gravida utan 

problem, eftersom deras organ inte är ärrade eller skadade på något sätt av endometriosen. 

Andra får höra att de troligen inte alls kan bli gravida och kommer att behöva hjälp att bli 

gravida eftersom det inte kan ske på naturlig väg. Som ett hjälp- och behandlingsalternativ 

för att bli gravid erbjuds exempelvis provrörsbefruktning (Young et al., 2016).  
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Många kvinnor med endometrios söker aktivt efter sätt för att hantera sjukdomen på egen 

hand. Denna process startar när de inser att endometrios är en kronisk sjukdom utan 

botemedel. Dessa kvinnor har även upplevt begränsningarna som de medicinska och 

kirurgiska behandlingarna har (Gilmour et al., 2008; Huntington et al., 2005). En del av de 

behandlingar som kvinnorna provar är värme och vila, vissa använder även alkohol för att 

försöka bedöva smärtan. Dessa tillvägagångssätt lindrar till viss del, men fungerar inte i 

längden (Huntington et al., 2005). Många får råd och stöd genom endometriosföreningar, 

supportgrupper och från andra kvinnor som lider av sjukdomen. Kvinnorna försöker med 

egenvårdsåtgärder ta tillbaka kontrollen över sina liv. Förändringar i nutrition med 

hälsosammare matvanor är en vanlig förekommande egenvårdsåtgärd. Många slutar med 

koffein, börjar äta mer frukt och grönsaker samt drar ned på matvaror med hög 

östrogenhalt, som till exempel mejeriprodukter. Detta kombineras med exempelvis fysisk 

träning, massage, meditation, förändringar i beteendemönster, akupunktur samt 

kosttillskott som örter och nyttiga fetter. Kvinnorna förklarar att livsstilsförändringar måste 

ske på grund av den livssituation som endometrios skapat (Gilmour et al., 2008; Huntington 

et al., 2005). 

Vårdlidande 

Misstron 

Kontakten med hälso-och sjukvården karaktäriseras många gånger av ignorans, utsatthet, 

misstro och brist på kunskap. Att bli misstrodd av sjukvården är smärtsamt för kvinnorna 

som känner sig väldigt utsatta i sin situation (Grundström et al., 2017). Sjukvårdspersonalen 

normaliserar symtomen och har svårt att tro på vad kvinnorna berättar (Moradi et al., 2014; 

Grundström et al., 2017; Denny, 2003). Några kvinnor berättar att de pratat med sin läkare 

om smärtan, men att läkaren antingen skrivit ut preventivmedel, smärtlindrande eller sagt 

att kvinnorna helt enkelt bara haft otur som lider av påfrestande menstruationsperioder. 

Kvinnorna behandlas som om symtomen är resultat av den normala 

menstruationsprocessen och inte något patologiskt (Denny, 2003).  
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Redan tidigt i tonårsåldern är det många kvinnor som söker sjukvård för endometrios 

(Denny, 2003). Skolhälsovården och ungdomsmottagningar är ställen dit tonåriga kvinnor 

vänder sig för att få hjälp. Men många tonåringar besöker aldrig skolsjuksköterskan, 

eftersom de själva tror att symtomen är normala (Bodén et al., 2013). Tonåringar berättar om 

tillfällen då sjukvården inte trott på dem, och istället betraktat deras historier som påhittade 

för att få uppmärksamhet (Moradi et al., 2014).  

Upplevelsen av utsatthet 

Kvinnorna upplever att de är tvungna att blotta de mest privata delarna av sina liv för 

sjukvården (Grundström et al., 2017). Smärta vid samlag är något som anses vara väldigt 

privat information. Det gör att kvinnorna tycker det är svårt att prata med sjukvården om 

detta och ett fåtal av sjukvårdspersonalen ställer frågor om dessa problem. En kvinna får 

höra från sin läkare att hennes problem med smärta vid samlag är psykiskt, baserat på att 

läkaren inte kan se något avvikande vid en inre undersökning av underlivet (Denny, 2003). 

Detta gör att kvinnorna känner sig mentalt utsatta när de är tvungna att beskriva sina 

symtom för sjukvårdspersonal. Bemötandet kvinnorna får påverkar deras tankar och 

kroppsuppfattning. Att behöva genomgå ett flertal smärtsamma gynekologiska 

undersökningar, gör att de känner sig fysiskt utsatta (Grundström et al., 2017). 

 

Upplevelserna i sjukvården skapar känslor av frustration och besvikelse, det är av stor 

betydelse för kvinnorna då sjukdomen påverkar hela deras existens (Lövkvist et al., 2016; 

Grundström et al., 2017). En del kvinnor tycker inte att sjukvården kan hjälpa dem med 

sjukdomen (Lövkvist et al., 2016). Kvinnorna tycker det är jobbigt när sjukvårdspersonalen 

inte vill lyssna på oron, när det inte finns tid att svara på frågor och när personalen hävdar 

att symtomen är normala (Moradi et al., 2014). När kvinnorna inte kan prata med 

sjukvårdspersonalen om privata saker känner de sig både psykiskt och fysiskt utsatta. 

Likaså när sjukvårdspersonalen inte är lyhörda eller förstår vilken typ av kvinna de har 

framför sig (Grundström et al., 2017; Moradi et al., 2014). Om mötet med vården inte blir 

enligt kvinnornas förväntningar, upplever de att deras självkänsla påverkas (Grundström et 

al., 2017).  
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Kunskaps- och informationsbrist 

Ibland upplever kvinnorna att sjukvårdspersonalen saknar grundläggande kunskaper om 

endometrios. Kvinnorna känner att de är beroende av personalens kunskaper då dessa 

kunskaper kontrollerar en sådan viktig del av kvinnornas liv (Grundström et al., 2017). 

Många tonåringar anser att sjuksköterskor i skolhälsovården har bristande kunskap. De 

hade önskat en mer grundlig utredning av symtomen redan i skolhälsovården (Bodén et al., 

2013). 

 

Informationen som sjukvårdspersonal ger anses många gånger vara dålig (Huntington et al., 

2005; Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 2014). Informationen om hur det kommer kännas 

efter en operation finns, men det är dåligt med information om själva endometriosen, anser 

en del kvinnor. Många kvinnor har aldrig hört talas om endometrios innan de får sin 

diagnos. Det leder till att ett stort antal kvinnor söker information om sjukdomen på egen 

väg, till exempel via organisationer och stödgrupper för endometrios. Den typ av 

information som många tycker förmedlas dåligt i sjukvården är förslag om 

livsstilsförändringar och egenvård (Huntington et al., 2005; Moradi et al., 2014).  

 

Kvinnorna ställer många frågor och det finns ett stort behov av att få mycket och begriplig 

information om endometrios. Det finns berättelser om när information från sjukvården ges 

på ett dåligt sätt. Då är sjukvården inte lyhörd och tar inte hänsyn till kvinnans livssituation 

(Young et al., 2016; Lemaire, 2003). För att göra påfrestningen att leva med endometrios 

lättare krävs det att sjukvårdspersonalen har en bra kommunikation. Det kan göras genom 

att visa förståelse och lyssna uppmärksamt på vad kvinnorna berättar (Young et al., 2016). 

Kvinnorna känner sig utlämnade när sjukvårdspersonal har dålig social kompetens, dålig 

pedagogisk förmåga och låg kunskap om endometrios (Grundström et al., 2017; Moradi et 

al., 2014). De tonåringar som inte är nöjda med skolhälsovården har upplevt att 

sjuksköterskans kommunikation varit bristande. Återkopplingen har varit dålig, 

sjuksköterskan har tvivlat på deras symtom och tonåringarna har inte tagits på allvar. 

Tonåringarna har även upplevt att de inte får den behandling och det gensvar som de har 

förväntat sig att få (Bodén et al., 2013). Men när kvinnorna väl får kunskap om endometrios, 

beskrivs det som en vändpunkt och att det är viktigt (Gilmour et al., 2008).  
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Livslidandet 

När sjukdomen drabbar studier och arbete 

Många kvinnor upplever att sjukdomen påverkar arbete, studier och karriär på ett dåligt 

sätt. Ett exempel är en utbildning som har tagit dubbel så lång tid än normalt på grund av 

många sjukdagar (Rush et al., 2017). Avbrott är ett signifikant tema för kvinnor som är 

drabbade av endometrios, både i arbete och studier. Ett flertal fick sina första symtom under 

högskole- och universitetstiden, vilket i sin tur påverkade både betyg och kurser (Gilmour et 

al., 2008; Huntington et al., 2005). Yngre kvinnors huvudproblem i anknytning till 

endometrios gäller just utbildning. Sjukdomen tar tid och det är svårt att hitta fokus och 

produktivitet i skolarbetet. En del kvinnor berättar om sänkta betyg i skolidrott (Moradi et 

al., 2014). Detta beror på lidandet, smärtan och obehaget som endometrios ger. Frånvaron i 

skolan varierar, men är vanligtvis några dagar i månaden (Bodén et al., 2013; Suvitie et al., 

2016). En del berättar att de väljer att stanna i skolan trots de jobbiga symtomen, vilket leder 

till att mer medicin används för att övervinna symtomen (Moradi et al., 2014). 

Fritidsaktiviteter blir också påverkade eller uteblir. Ju värre menstruationssmärta kvinnorna 

har, desto mer ökar risken för frånvaro (Bodén et al., 2013; Suvitie et al., 2016). 

 

Långa perioder av sjukdom gör det svårt att hantera en heltidsanställning (Gilmour et al., 

2008; Huntington et al., 2005; Nnoaham et al., 2011; Moradi et al., 2014). Smärtan tvingar 

kvinnorna att stanna hemma från arbetet, gör det svårt att prestera och gör dem mindre 

produktiva på jobbet (Denny, 2003; Moradi et al., 2014). Flera kvinnor får söka efter 

arbetsgivare som är flexibla eller välja ett deltidsarbete, vilket leder till en ekonomisk 

påverkan (Gilmour et al., 2008; Huntington et al., 2005; Nnoaham et al., 2011). Vissa kvinnor 

har vid något tillfälle i livet blivit av med sitt arbete eller varit tvungna att säga upp sig på 

grund av problemen endometrios medför. Andra har gått ner i arbetstid eller varit tvungna 

att ge upp sina drömjobb och byta karriär. Dessutom har vissa valt att avstå 

vidareutbildning eller befordran på arbetet (Lövkvist et al., 2016; Moradi et al., 2014). En del 

går till arbetet trots svåra symtom. Detta eftersom de tycker det är mer komplicerat att ta 

ledigt, då många upplever dålig förståelse från arbetsgivaren. Hotet om att förlora arbetet 

kan dyka upp (Moradi et al., 2014). Kvinnorna upplever att deras arbetsgivare och 
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arbetskamrater många gånger bagatelliserar sjukdomen (Denny, 2003). Diagnos och fysiska 

problem avslöjas inte alltid för arbetsgivare och kollegor. Orsaken är att kvinnorna har 

manliga arbetsgivare eller är rädda för att avbryta arbetet. Detta leder till att det är en 

ganska hemlighetsfull värld kvinnorna lever i (Gilmour et al., 2008).  

När sjukdomen drabbar det sociala livet och relationer 

Endometrios begränsar det sociala livet. Sociala kontakter försvinner när sjukdomen tvingar 

kvinnor att avstå sociala tillställningar. Många kvinnor stannar hemma på grund av sina 

symtom, till exempel kräver tarm- och blåsrelaterade problemen många gånger snabb 

tillgång till en toalett. (Denny, 2003; Moradi et al., 2014; Gilmour et al., 2008). En del tror att 

smärta, humörsvängningar och ilska relaterat till endometrios påverkar relationen med 

andra människor starkt. Vissa håller familj och vänner på avstånd för att de känner sig 

annorlunda och avundsjuka på andra (Moradi et al., 2014). Framförallt yngre kvinnor 

känner att de har svårt att samtala om endometrios med sin familj, sina vänner och även 

med sin partner (Lövkvist et al., 2016). En del känner sig ensamma och isolerade (Moradi et 

al., 2014; Lövkvist et al., 2016). Men det finns också kvinnor som upplever sina vänner och 

sin familj som en källa till känslomässigt och praktiskt stöd (Denny, 2003). Begränsningar i 

sociala aktiviteter och nätverk är ett resultat av smärtan. (Gilmour et al., 2008). Att 

omgivningen inte förstår sjukdomen och bristen på stöd spelar stor roll i kvinnornas liv. 

Detta skapar känslor av frustration (Rush et al., 2017).  

 

Relationen med närstående och partner påverkas av bristen på förståelse, men även av att 

kvinnorna känner att deras beteende präglas av sjukdomen. De kan inte ge sin partner vad 

hen behöver och oroar sig för att partnern ska hitta någon annan. Det beror på den stress och 

hälsopåverkan endometrios för med sig (Rush et al., 2017; Huntington et al., 2005; Denny, 

2003). Många kvinnor känner att de inte får medkänsla eller stöd från sin partner. 

Sjukdomen skapar en sådan oro, att vissa inte vågar träffa en ny partner, vilket i sin tur leder 

till att en del förblir ensamma (Moradi et al., 2014). Många kvinnor, framförallt yngre, har 

någon gång undvikit sexuella relationer på grund av smärtan som uppkommer i samband 

med samlag. Många känner frustration eller skuld till följd av att inte kunna ha samlag. Det 

kan även vara en orsak till att vissa relationer tar slut (Lövkvist et al., 2016; Moradi et al., 

2014; Denny, 2003). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet har varit detsamma genom arbetets gång. Eftersom det anses finnas lite kunskap om 

endometrios blev det ett intressant område att göra en litteraturöversikt i. Sökorden har 

tillfört ett stort urval av vetenskapliga artiklar. Sökningarna har haft fokus på att hitta 

kvinnornas upplevelse och inte ur en sjuksköterskas synvinkel. Sökordet endometriosis gav 

många sökträffar. Varav fler sökord fick tilläggas för att matcha syftet för 

litteraturöversikten, dessa sökord var life quality, hrqol, experience, nurs*, quality of life och care. 

Dessa sökord var en styrka då de speglar syftet och alternativa sökord har inte känts 

relevant. Två databaser har använts för sökning, CINAHL och PubMed. Det har varit en 

styrka då många relevanta träffar har framkommit. En manuell sökning har kompletterat 

sökningarna i databaserna. Det gjordes för att få ytterligare information om hur unga 

kvinnor upplever endometrios. 

 

Det långa tidsintervallet tillämpades för att få ett bredare resultat och mer information kring 

ämnet. En avgränsning till de senaste 10 åren hade kunnat tillämpas för att enbart använda 

den senaste forskningen. I och med att ett längre tidsperspektiv tillämpades så blev det en 

styrka, en inblick om att forskningen inte har förändrats särskilt under de senaste 18 åren 

har upptäckts. En av artiklarna har sin datainsamling från -95, men har efter övervägande 

valts att tas med ändå. Eftersom den kändes relevant och överensstämde med de nyare 

artiklarnas resultat.  

 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats i litteraturöversiktens resultat. De 

kvalitativa har svarat syftet och de kvantitativa har styrkt de kvalitativa artiklarna. En 

svaghet är att artiklarna hade kunnat granskas med hjälp av en mer djupgående mall för att 

få ytterligare en djupare förståelse för artiklarnas resultat. Vissa artikelförfattare har varit 

med och skrivit flera inkluderade artiklar. En styrka är att det skulle kunna visa på ett stort 

intresse för området från artikelförfattarna. Men det skulle även kunna visa en viss färgning 

i de vetenskapliga artiklarnas resultat.  
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En styrka är att de vetenskapliga artiklarna som har inkluderats har gjorts i olika länder, 

varpå det har gett ett brett resultat som visar på att det ser likvärdigt ut runt om i världen 

kring endometrios. En svaghet är att enligt exklusionskriterierna ska alla artiklar vara 

skrivna på engelska eller svenska. Vilket leder till att det kan finnas eventuella brister i 

översättningen från engelska till svenska. Inga artiklar hittades på svenska.  

 

Under arbetets gång behöves ytterligare en analys göras på litteraturöversiktens resultatdel, 

för att få ett mer sammanhängande resultat med en röd tråd. En styrka med denna analys 

var att litteraturöversiktens resultat blev mer genomarbetat och en bättre förståelse för 

innehållet framkom.  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa kvinnors upplevelser av endometrios, deras 

upplevelser av hälso- och sjukvården samt beskriva deras livskvalitet. I analysen framkom 

det tre olika huvudrubriker med kvinnornas upplevelse, sjukdomslidandet, vårdlidandet 

och livslidandet. Med tillhörande åtta underrubriker till dessa. Litteraturöversikten visar att 

endometrios skapar ett stort lidande för kvinnor. Att hitta en fungerande behandling för att 

lindra symtom är svårt och att få diagnos tar lång tid. Kvinnorna upplever kunskapsbrist 

och utsatthet i mötet med vården.  

 

Enligt Katie Eriksson kan sjukdom och behandling orsaka lidande för patienten, vilket är 

sjukdomslidande. Lidandet uppkommer framförallt genom smärta, ofta kroppslig smärta. 

Vilket gör att smärtan fångar hela människans uppmärksamhet. Det resulterar i att 

potentialen att bemästra lidande försvåras. Den kroppsliga smärtan kan vara outhärdlig för 

människan och till slut övergå till en själslig och andlig död. Därför anser Katie Eriksson att 

man bör lindra kroppslig smärta med allt som går att erbjuda (Eriksson, 1994).  

 

I resultatet framkommer det att kvinnor har svårt att hitta en medicinsk eller kirurgisk 

behandling som hjälper mot smärtan. De flesta kvinnor är på grund av detta bara måttligt 

nöjda med sin behandling som sjukvården erbjuder. Men resultatet visar också att kvinnor 

som har genomgått behandling med titthålskirurgi upplever en förbättring av symtom. En 
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del av detta styrks av Becker, Gattrell, Gude och Singh (2017), som visar att kvinnor inte 

upplever att medicinsk behandling hjälper mot smärtan som endometrios skapar. Efter 

behandling upplever kvinnorna att smärtan fortfarande finns kvar. Vilket Brown och 

Farquhar (2014) motbevisar, de finner att titthålskirurgi kan lindra smärta hos kvinnor som 

lider av endometrios. Det kan även vara effektivt att använda hormonbehandling för att 

lindra smärta. Dock såg man att behandling med hormoner kunde ge besvärliga 

biverkningar. 

 

Det framkommer i resultatet, att det kan ta lång tid innan en diagnos på endometrios kan 

ställas. Varför det tar så lång tid kan bero på kunskapsbrist. Under tiden en utredning pågår 

kan feldiagnoser uppkomma för att sjukvårdspersonalen försöker hitta enklare förklaringar 

till symtomen. Det visas att symtomen många gånger anses vara normala 

menstruationssymtom. Vilket man kan styrka genom Altman et al. (2010), där det visas att 

sjukvårdspersonal behöver mer information om endometrios för att inte diagnosen ska ta så 

lång tid. Sjuksköterskor som får mer kunskap om hur de ska identifiera tecken, symtom och 

riskfaktorer kan göra mer utförliga anamneser på kvinnorna. När det anses behövas 

specialister så hänvisas kvinnorna därefter vidare för diagnos. Om denna information och 

kunskap finns så blir diagnosen korrekt och tar inte lika lång tid. Bland annat kommer 

symtomen kunna hanteras bättre och fertiliteten kan upprätthållas. Detta styrks också av 

Grundström, Kjølhede, Berterö och Alehagen (2015), där det visas att det är en utmaning för 

sjukvårdspersonalen att möta dessa kvinnliga patienter. Symtomen som sjukdomen ger 

behöver mötas av sjukvårdspersonal med mycket kunskap och erfarenhet. Men att ett möte 

mellan patienterna och personalen måste bygga på ett ömsesidigt förtroende och förståelse. 

Riazi, Tehranian, Ziaei, Mohammadi, Hajizadeh och Montazeri (2015) menar att det är 

viktigt att stora ansträngningar görs för att förbättra diagnossättningen. För att lättare kunna 

sätta diagnos krävs noggrann och omfattande utredning av riskfaktorer i kvinnans 

vårdhistoria. Hänsyn måste tas till tidigare kliniska fynd för att snabbare kunna prioritera 

kvinnor för vidare utredning.  
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Ett själsligt och andligt sjukdomslidande kan orsakas av upplevelser som förnedring, skam 

och eller skuld som människan får i relation till sjukdom och behandling. Denna typ av 

lidande kan uppkomma av sjukvårdspersonal eller det sociala sammanhanget. Men denna 

form av lidande ligger väldigt nära ett vårdlidande. Ett vårdlidande beskrivs som olika 

former, men att varje enskild människa upplever det på sitt eget sätt. Den vanligaste formen 

är kränkning av patientens värdighet. Där Katie Eriksson beskriver att det innebär att man 

tar ifrån patienten möjligheten att helt och fullt ut vara människa. Människans möjligheter 

att använda sina innersta hälsoresurser förminskas. Detta kan ske genom både direkta och 

konkreta åtgärder som till exempel, nonchalans vid tilltal eller oaktsamhet då det gäller att 

skydda patienten, när det berör intima områden och personliga frågor (Eriksson, 1994). I 

resultatet framgår det att kvinnor upplever utsatthet när de möter hälso- och sjukvården. De 

känner sig utsatta eftersom det är svårt att samtala om symtomen, de blir inte trodda på, det 

finns inte tid och de upplever att ingen lyssnar på dem. Dessa upplevelser stärker Hadi, 

Alldred, Briggs, Marczewski och Closs (2017), genom att förklara att patienter som lider av 

kronisk smärta, i allmänhet är besvikna på hur öppenvården och specialistvården hanterar 

deras smärta. Patienter upplever att sjukvårdspersonal inte har något intresse av att lyssna 

på deras problem eller viljan att hantera deras smärta. Patienterna upplever dessutom att 

sjukvårdspersonalen är ointresserad av att identifiera orsaken till smärtan, eftersom kronisk 

smärta inte är ett livshotande tillstånd. Sjukvårdspersonalen saknar empati, kunskap i 

smärthantering och har inte ett holistiskt synsätt.  

 

För att förhindra vårdlidande ska, enligt Norton et al. (2016), insatserna av sjuksköterskor 

vid endometrios innehålla detaljerad historia om kvinnorna. Viktigt är att lyssna på 

kvinnornas redogörelser om hur deras liv påverkas. Sjuksköterskorna ska dessutom låta det 

ta tid för kvinnorna att avslöja privat och känslig information, såsom sexuell påverkan och 

fertilitetsproblem. För att stärka kvinnorna kan sjuksköterskorna fortbildas om tillståndet 

kring endometrios. Även utforska och erbjuda kvinnorna det utbud som finns som 

behandlingsalternativ, men även informera om konsekvenserna. Åtgärder som är 

hälsofrämjande ska också tas upp, samt hänvisning till olika supportgrupper eller 

föreningar.  

 



 

 

 

21 
 

I resultatet framkommer det att många kvinnor försöker minska sitt lidande genom att 

hantera sjukdomen med hjälp av egenvård, men att information om egenvårdsåtgärder inte 

förmedlas från sjukvården. Sjuksköterskor kan minska detta lidande enligt Bloski och 

Pierson (2008) genom att utbilda, planera och diskutera med de kvinnliga patienterna. Alltså 

utbilda kvinnorna i sjukdomen, planera behandlingen tillsammans med kvinnorna och 

diskutera alternativa metoder för att hantera smärta, till exempel olika typer av dieter och 

att kvinnorna bör bli mer aktiva. Användningen av alternativa behandlingar bör också 

uppmuntras att användas av kvinnor, eftersom många känner att symtomen minskar när de 

utövar dessa egenvårdsåtgärder. Detta styrks av SBU (2017), som visar att 

grupputbildningar i egenvård har visat att patienter får bättre tilltro till sin egna förmåga. 

Att använda appar till mobiltelefon eller surfplatta för att effektivisera egenvård, har hos 

patienter med kronisk sjukdom också resulterat i positiva effekter. Även utbildning i 

empowerment kan i vissa fall förbättra tilltron till den egna förmågan hos patienter med 

kronisk sjukdom. Detta pekar på hur viktigt det är att patienten blir delaktig i egenvården. 

 

Katie Eriksson beskriver att livslidande är när hela människans livssituation berörs av 

sjukdom, ohälsa och situationen att vara patient. Det livet som känns självklart förändras på 

ett eller annat sätt. Livslidande omfattar hela människans livssituation och kan till exempel 

vara en förlust av möjligheten till att fullfölja olika sociala uppdrag i livet. Detta lidande 

relaterar till allt som det innebär att leva som människa (Eriksson, 1994). I resultatet framgår 

det att symtomen som endometrios ger, begränsar det sociala livet och relationer. Det visar 

sig genom att kvinnorna känner att deras beteende och mående går ut över vänner, familj 

och partners. Det leder många gånger till att det sexuella samlivet med en partner blir 

drabbat.  

 

Detta styrks genom Amertunga, Flemming, Agstetra, Ng och Sneddon (2017), som visar i sin 

studie hur endometrios signifikant påverkar partners. Sjukdomen påverkar relationen, det 

sexuella samlivet, ekonomin och det vardagliga livet de har tillsammans. Många partners till 

kvinnorna anser att de inte får information om hur endometrios kan påverka relationen. Här 

föreslås det att sjukvården borde ge bättre utbildning, support och holistiskt synsätt till par 

där kvinnan lider av endometrios, för att paret ska kunna hantera relationen tillsammans. 
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Det framkommer i resultatet, att många känner att sjukdomen påverkar arbete, studier och 

karriär negativt. Detta styrks av DiVasta, Vitonis, Laufer och Missmer (2018) som visar att 

kvinnor upplever att smärta från endometrios går ut över arbete, skola, vardagliga 

aktiviteter, träning och sömn. 

Slutsats 

Litteraturöversikten har genom att belysa kvinnors upplevelser av endometrios, deras 

upplevelser av hälso- och sjukvården samt genom att beskriva deras livskvalitet visat att 

endometrios skapar mycket lidande för kvinnorna. Symtomen går ut över hela kvinnornas 

liv. Hälso- och sjukvården har generellt sätt begränsad kunskap kring endometrios och 

livskvaliteten är försämrad hos dessa kvinnor. Denna litteraturöversikt ger bred information 

om kvinnornas upplevelser ur ett flertal synvinklar, även vilka brister som finns inom hälso- 

och sjukvården och hur väsentligt detta är för kvinnorna. Ytterligare forskning behövs för 

att utveckla omvårdnaden för dessa patienter, till exempel fler behandlingsalternativ, hjälp 

och stöttning i olika sätt att hitta symtomlindring eller utveckling av de befintliga 

behandlingarna. Även hur informationen gällande endometrios kan nå ut till unga kvinnor 

och öka medvetenhet kring sjukdomen. Ett förslag till forskning är att inkludera 

endometrios i större utsträckning i e-hälsa, möjligtvis i appar. Sjuksköterskor har en viktig 

roll i bemötandet av kvinnorna. Dock behöver sjuksköterskans kunskap utökas kring, 

endometrios, omvårdad vid endometrios samt bemötandet av dessa kvinnor.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2018) så arbetar Sverige med att ta fram nationella riktlinjer för vård 

vid endometrios. Dessa riktlinjer i vården ska bidra till att sprida kunskap och tydliggöra 

vilka undersökningar och behandlingar som bör införas eller få utökade resurser. Samt vad 

som eventuellt bör minskas och avvecklas helt. För patienter och närstående ska riktlinjerna 

erbjuda en kunskapsbaserad, god och säker vård. Dessa riktlinjer ska presenteras under 

våren 2018. 

 

 



 

 

 

23 
 

Referenser 

* = artiklar som har inkluderats i resultatet 

 

Ahn, S. H., Monsanto, S. P., Miller, C., Singh, S. S., Thomas, R., & Tayade, C. (2014). 

Pathophysiology and Immune Dysfunction in Endometriosis. BioMed Research International, 

2015 (2015), 1-12. doi: http://dx.doi.org/10.1155/2015/795976  

 

Altman, G., & Wolcyzk, M. (2010). Endometriosis: Overview and recommendations for 

Primary Care Nurse Practitioners. The Journal for Nurse Practitioners, 6(6), 427-434. 

doi:10.1016/j.nurpra.2009.07.022 

 

Amertunga, D., flemming, T., Angstetra, D., Ng, S. K., & Sneddon, A. (2017). Exploring the 

impact of endometriosis on partners. The journal of obstetrics and gynaecology research, 43 (6), 

1048-1053. doi:  10.1111/jog.13325 

 

Banning, M. (2006). Investigating endometriosis: symptoms, diagnosis and treatment. Nurse 

prescribing, 4(1), 25-31. Doi: 10.12968/npre.2006.4.1.20491 

 

Becker, C. M., Gattrell, W. T., Gude, K., & Singh, S. S. (2017). Reevaluating response and 

failure of medical treatment of endometriosis: a systematic review. Fertility and Sterility, 

108(1), 125-136. doi: 10.1016/j.fertnstert.2017.05.004   

 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad. Stockholm: Liber. (s.100-103) 

 

Bloski, T., & Pierson, R. (2008). Endometriosis and Chronic Pelvic Pain: Unraveling the 

Mystery Behind this Complex Condition. Nurs Womens Health, 12(5), 382-395. doi: 

10.1111/j.1751-486X.2008.00362.x 

 

*Bodén, E., Wendel, C., & Adolfsson, A. (2013). Adolescents with endometriosis: Their 

experience of the school health care system in Sweden. British Journal of School Nursing, 8(2), 

81-87. 

 

Borgfeldt, C., Åberg, A., Anderberg, E., & Andersson, U. B. (2010).  

 Obstetrik och Gynekologi. (s. 229–234). Lund: Studentlitteratur. 

 

Brown, J., & Farquhar, C. (2014). Endometriosis: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane 

Database of Systematic Reviews, (3). doi: 10.1002/14651858.CD009590.pub2 

    

*Denny, E. (2003). Women´s experience of endometriosis. Journal of Advanced Nursing, 46(6), 

641-648. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03055.x  

 

Denny, E., & Mann, H. C. (2007). A clinical overview of endometriosis: a misunderstood 

disease. Brittish Journal of Nursing, 16(18), 1112-1116.   

 

http://dx.doi.org/10.1155/2015/795976
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03055.x


 

 

 

24 
 

DiVasta, A. D., Vitonis, A. F., Laufer, M. R., & Missmer, S. A. (2018). Spectrum of symptoms 

in women diagnosed with endometriosis during adolescence vs adulthood. American Journal 

of Obstetrics and Gynecology, 218(3), 324.e1-324.e11. doi: 10.1016/j.ajog.2017.12.007  

 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber. (s.11, 82-94) 

 

Flodin, J. (2014). Omvårdnadsprocessen. I A. Ehrenberg & L. Wallin (Red.), Omvårdnadens 

grunder - Ansvar och utveckling (s.48) Lund: Studentlitteratur 

 

Friberg, F. (2017). Tankeprocessen under examensarbetet. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats, 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 46, 187-188). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Gilmour, J. A., Huntington, A., & Wilson, H. V. (2008). The impact of endometriosis on 

work and social participation. International Journal of Nursing Practice, 14(6), 443-448. 

doi:10.1111/j.1440-172X.2008.00718.x 

 

*Grundström, H., Alehagen, S., Kjølhede, P., & Berterö, C. (2017). The double-edged 

experience of healthcare encounters among women with endometriosis: A qualitative study. 

Journal of Clinical Nursing, 27(1-2), 205-211. doi:10.1111/jocn.13872   

 

Grundström, H., Kjølhede, P., Berterö, C., & Alehagen, S. (2015). “A challenge” - healthcare 

professionals´ experiences whenn meeting women with symtoms that might indicate 

endometriosis. Sex & Reproductive healthcare: official journal of the Swedish Association of 

Midwives, 7, 65-69. doi: https://doi.org/10.1016/j.srhc.2015.11.003 

 

Hadi, M. A., Alldred, D. P., Briggs, M., Marczewski, K., & Closs, S. J. (2017). Treated as a 

number, not treated as a person': a qualitative exploration of the perceived barriers to 

effective pain management of patients with chronic pain. BMJ Open, 7(6), 1-7. doi: 

10.1136/bmjopen-2017-016454      

 

*Huntington, A., & Gilmour, J. A. (2005). A life shaped by pain: women and endometriosis. 

Journal of Clinical Nursing, 14(9), 1124-1132. doi:10.1111/j.1365-2702.2005.01231.x 

 

Jakobsson Ung, E. & Lützén, K. (2014). Sjuksköterskeyrket som profession och omvårdnad 

som akademiskt ämne. I A. Ehrenberg & L. Wallin (Red.), Omvårdnadens grunder - Ansvar och 

utveckling (s.28) Lund: Studentlitteratur 

 

Kaatz, J., Solari-Twadell, A., Cameron, J., & Schultz, R. (2010). Coping with endometriosis. 

JOGGN: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 39(2), 220-226. 

doi:https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2010.01110.x   

 

Laganà, A. S., La Rosa, V. L., Rapisarda, A. M. C., Valenti, G., Sapia, F., Chiofalo, B., … 

Vitale, S. G. (2017). Anxiety and depression in patients with endometriosis: impact and 

management challenges. International Journal of Women´s Health 16(9), 323-330. 

doi:10.2147/IJWH.S119729 

 

https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1111/j.1552-6909.2010.01110.x


 

 

 

25 
 

*Lemaire, G. S. (2004). More than just menstrual cramps: symptoms and uncertainty among 

women with endometriosis. JOGGN: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing 

33(1), 71-79. doi:10.1177/0884217503261085  

 

*Lövkvist, L., Boström, P., Edlund, M. & Olovsson, M. (2016). Age-related differences in 

quality of life in Swedish women with endometriosis. Journal of women´s health, 25(6), 646-

653. doi: 10.1089/jwh.2015.5403 

 

*Mabrouk, M., Montanari, G., Guerrini, M., Villa, G., Solfrini, S., Vicenzi, C., … Seracchioli, 

R. (2011). Does laparoscopic management of deep infiltrating endometriosis improve quality 

of life? A prospective study. Health and Quality of Life Outcomes 9(98), 2-7. doi:10.1186/1477-

7525-9-98   

 

*Moradi, M., Parker, M., Sneddon, A., Lopez, V., & Ellwood, D. (2014). Impact of 

endometriosis on women´s lives: a qualitative study. BMC Womens´s Health 14(1), 123-123. 

doi: http://dx.doi.org/10.1186/1472-6874-14-123 

 

*Nnoaham, K. E., Hummelshoj, L., Webster, P., d´Hooghe, T., de Cicci Nardone, F., de Cicci 

Nardone, C., … Zondervan, K. T. (2011). Impact of endometriosis on quality of life and work 

productivity: a multicenter study across ten countries. Fertility and Sterility 96(2), 366-373. 

doi:10.1016/j.fertnstert.2011.05.090       

 

Norton, W., & Holloway, D. (2016). Endometriosis: The role practice nurses can play. Practice 

Nursing, 27(5), 244-249. doi:http://dx.doi.org/10.12968/pnur.2016.27.5.244  

 

Olavsson, M. (2015). Endometrios. I P. O. Janson & B. M. Landgren (Red.), Gynekologi (s. 

272). Lund: Studentlitteratur. 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T., (2016). Nursing Research - Generating and assessing evidence for 

nursing practice, (10.uppl.) Philadelphia: Lippincott Williams And Wilkin. 

 

Riazi, H., Tehranian, N., Ziaei, S., Mohammadi, E., Hajizadeh, E., & Montazeri, A. (2015). 

Clinical diagnosis of pelvic endometriosis: a scoping review. BMC Womens Health, 15(39), 1-

12. doi: 10.1186/s12905-015-0196-z     

 

*Rush, G., & Misajon, R. (2017). Examining subjective wellbeing and health-related quality of 

life in women with endometriosis. Health Care for women International, 0(0), 1-19. doi: 

https://doi.org/10.1080/07399332.2017.1397671 

 

Segesten, K. (2017). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F. Friberg (Red.), 

Dags för uppsats - Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 108). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Socialstyrelsen. (2018). Nationella riktlinjer för vård vid endometrios. Hämtad 2018-03-13, från 

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/endometrios 

 

http://dx.doi.org/10.1186/1472-6874-14-123
http://dx.doi.org/10.12968/pnur.2016.27.5.244
https://doi.org/10.1080/07399332.2017.1397671
https://doi.org/10.1080/07399332.2017.1397671
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/endometrios


 

 

 

26 
 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2012). Viktigt med svårt mäta 

livskvalitet. Hämtad 2018-01-31, från http://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--

praxis/vetenskap-och-praxis/viktigt-men-svart-mata-livskvalitet/  

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2017). Patientdelaktighet i 

hälso- och sjukvården. En sammanställning av vetenskapliga utvärderingar av metoder 

som kan påverka patientens förutsättningar för delaktighet. Hämtad 2018-03-07, från 

http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/patientdelaktighet-i-halso--och-

sjukvarden/ 

  

*Suvitie, P. A., Hallamaa, M. K., Matomäki, J. M., Mäkinen, J. I., & Perheentupa, A. H. (2016). 

Prevalence of Pain Symptoms Suggestive of Endometriosis Among Finnish Adolescent 

Girls(TEENMAPS Study). Journal of pediatric & adolescent gynecology, 29(2), 97-103. doi: 

10.1016/j.jpag.2015.07.001 

 

*Young, K., Fisher, J., & Kirkman, M. (2016). Endometriosis and fertility: women’s accounts 

of healthcare. Human Reproduction, 31(3), 554-562. doi:10.1093/humrep/dev337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-praxis/viktigt-men-svart-mata-livskvalitet/
http://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-praxis/viktigt-men-svart-mata-livskvalitet/
http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/patientdelaktighet-i-halso--och-sjukvarden/
http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/patientdelaktighet-i-halso--och-sjukvarden/


 

 

 

27 
 

 

Bilaga 1. Granskningsfrågor för kvalitativa respektive kvantitativa studier enligt Friberg (2017, 

s.187–188)  

 

Kvalitativ  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven?  

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

5. Hur är metoden beskriven?  

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

7. Hur har data analyserats?  

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

9. Vad visar resultatet?  

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

11. Vilka argument förs fram?  

12. Förs det några etiska resonemang?  

13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden?  

 

Kvantitativ  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven?  

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

5. Hur är metoden beskriven?  

6. Hur har urvalets gjort? (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)?  

7. Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?  

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur?  

9. Vad visar resultatet?  

10. Vilka argument förs fram?  

11. Förs det några etiska resonemang?  

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad gäller 

generaliserbarhet? 

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden 
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Bilaga 2 

Tabell 3: Översiktstabell av inkluderade artiklar 
Titel 

Författare 

Årtal / Land 

Typ av 

studie 

Problem & syfte Metod 

Datainsamling 

Analys 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Huvudresultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

Age- Related 

Difference in 

Quality of life 

in Swedish 

Women with 

Endometriosis 

 

Lövkvist, et al. 

 

2016/Sverige 

Kvantitativ 

 

 

Retrospektiv 

Livskvalitet för olika 

åldersgrupper hos kvinnor 

med endometrios har inte 

studerats i Sverige. 

 

Syftet är att undersöka 

åldersrelaterad påverkan 

som endometrios har på 

livskvalitet. 

Frågeformulär (SF-36 enkät) 

har skickats till 800 kvinnor. 

 

Deskriptiv statistik för 

insamlade data. 

800 (369) Yngre kvinnor (<30) har mer symtom. Vanligaste symtomen är smärta vid menstruation, avföring 

och stående position, samt att endometriosen sitter på äggstockarna. 

 

20,4% har fått förändrade arbetsförhållanden och livskvaliteten är lägre än den allmänna 

befolkningen. Yngre kvinnor (<30) visar sämre livskvalitet. Varv 45% anses att det påverkar hela 

livet och 40% kände sig inte nöjda med sjukvården. 

 

Endometrios påverkar sexlivet/förmåga att bi gravid och ger även psykisk påverkan.  

 

Frustration och kontrollerande av livet  

Medel 

 

 

 

Impact of 

endometriosis 

on women´s 

lives: a 

qualitative 

study 

 

Moradi, et  

al. 

 

2014/Australien 

 

Kvalitativ 

 

Deskriptiv 

Den kroniska sjukdomen 

är underdiagnostiserad, 

underrapporterad samt 

litet forskat kring. 

 

Syftet är att utforska 

kvinnors upplevelse av 

endometrios och dess 

påverkan, med 3 olika 

åldersgrupper med 

kvinnor från klinik på 

sjukhus och från 

samhället. 

 

Datainsamling via kontakt på 

telefon för inbjudan att delta 

eller brev till diagnostiserade 

kvinnor. Samt inbjudan via ett 

event. 

 

Information och syftet med 

studien skickas via mail. 

 

Ljudinspelade 

semistrukturerade 

djupdiskussioner 

 

Tematisk analys 

35 (ej 

angivet) 

Ungefär 50% av kvinnorna tycker endometrios påverkar livet mycket. Påverkan på det sociala livet 

och självkänslan, isolerar sig.  

 

Alla tre åldersgrupper betonar påverkan på partnerrelation, sociala livet, psykiskt och fysiska 

måendet. De vanligaste symtomen var smärta, smärta vid samlag, stora blödningar och 

oregelbundenhet vid menstruation samt infertilitet. Smärtan beskrivs som svår, huggande, skarp, 

fruktansvärd, rivande, försvagande. Operation hjälpte mot smärta för många men återkom efter ett 

tag. Varav mer än hälften var måttligt nöjda med sin behandling. 

 

Sen diagnos/ fel diagnos och dåligt med information från vården. Normalisering av symtom från 

omgivning och sjukvård. Läkare rekommendera att få barn i tidig ålder. 

 

Yngsta gruppens huvudproblem var hur sjukdomen gick ut över skolan/utbildning och 

mellan/äldsta gruppernas huvudproblem var att sjukdomen gick ut över jobb/anställning 

Hög 

 

 

 

Women´s 

experience of 

endometriosis 

 

Denny 

 

2003 / England 

 

Kvalitativ Diagnos tar lång tid för 

endometrios. Kvinnors 

upplevelse tas inte på 

allvar och lite forskning 

finns kring hur sjukdomen 

påverkar livet. 

 

Syftet är att undersöka 

kvinnors upplevelse att 

leva med endometrios 

Inspelade semistrukturerade 

individuella intervjuer 

 

Datainsamling via en hemsida, 

gynekologiavdelning och 

Snowball sampling. 

 

Tematisk analys 

15 (ej 

angivet) 

Kvinnor får vänta länge på diagnos, ca 3 månader till 14 år. Smärta är ett vanligt symtom, intensiv 

menstruationssmärta. Normaliseras såsom “bad periods”, och en normal del av att vara kvinna. 

Kvinnorna provar många olika medicinska och kirurgiska behandlingar. De medicinska ger 

många biverkningar och det upplevs som svårt att hitta något som fungerar.  

 

Sociala relationer, arbete och studier påverkas av endometrios. Smärtan vid ett sexuellt samliv gör 

det svårare för relationer att hålla ihop, relationer påverkades eller tog slut. Smärtan vid samlag 

tyckte många var svårt att prata med sjukvården om och få personal frågade om dessa symtom. 

 

Oro för framtiden och för att inte orka hantera sjukdomen. 

 

Hög 
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Titel 

Författare 

Årtal / Land 

Typ av 

studie 

Problem & syfte 

 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Huvudresultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

Examining 

subjective 

wellbeing and 

health-related 

quality of life in 

women with 

endometriosis 

 

Rush et al. 

 

2017/ Australien 

 

Mixad 

metod 

Jämfört med liknande 

sjukdomar är de allmänna 

kunskaperna om 

endometrios begränsad. 

Tidigare studier visar att 

endometrios har stor 

påverkan på kvinnors 

hälsorelaterade 

livskvalitet. Men det finns 

lite forskning kring det. 

 

Syftet är att undersöka 

subjektivt välmående och 

hälsorelaterad livskvalitet 

hos kvinnor med 

endometrios. 

Datainsamling via en 

endometrios organisation, 

onlinesupport grupper och 

olika sociala nätverk. 

 

Frågeformulär/undersökning 

på internet med frågor som är 

utformade både kvantitativt 

(graderingsfrågor) och 

kvalitativt (öppna frågor). 

 

De kvantitativa frågorna 

analyserade genom ett 

statistiskt program. De 

kvalitativa frågorna 

analyserades genom tematisk 

analys. 

500(51) I den kvantitativa delen rapporterade kvinnorna lågt subjektivt välmående. Kategorin som 

handlade om kontroll fick sämst resultat och 82% av 449 kvinnor kände att de hade en allvarlig 

oro/depression. Åldersmässigt i de flesta kategorier, visade att yngre kvinnorna mådde sämre. 

 

I den kvalitativa delen var det mest förekommande temat påverkan på det vanliga livet. 86% har 

ibland svårt att hantera smärtan och många känner ängslan över de mediciner som fås för smärtan.  

 

Många känner att de inte har kontroll över livet och självkänslan är låg hos dessa kvinnor. 

 

Kvinnorna tycker att allmänheten har dålig förståelse om sjukdomen. 

 

 

Medel 

 

More Than Just 

Menstrual 

Cramps: 

Symptoms and 

Uncertainty 

Among Women 

With 

Endometriosis 

 

Lemaire 

 

2004/ USA 

Kvantitativ  

 

Deskriptiv 

tvärsnitts-

studie 

 

Dålig information om 

endometrios. 

Bäckensmärta är vanligt. 

Få studier har visat den 

emotionella påverkan av 

endometrios. Dålig 

förståelse för sjukdom. 

Sjuksköterskor som kan 

förstå den fysiska och 

känslomässiga påverkan 

av sjukdomen kan ge en 

effektivare vård. 

 

Syftet är att utreda 

symtomen för 

endometrios och att 

utforska sambandet 

mellan symtom och 

smärta. Samt att få 

tillräcklig information. 

Datainsamling skedde via icke 

randomiserat 

bekvämlighetsurval. Via en 

endometrios konferens. 

 

Kvinnorna skulle vara över 18 

år och kirurgiskt 

diagnostiserad med 

endometrios. 

 

Frågeformulär med olika 

frågor och skalor. 

 

Analyserat med Persons 

korrelationskoefficient och 

Cronbachs alfa koefficient.  

Data insamlat 1995. 

515(200) De tre vanligaste symtomen var trötthet/utmattning, menstruationskramper och bäckensmärta 

utanför menstruationsperioden. Majoriteten känner även symtom som depression och oro. 

 

Kvinnorna rapporterar känslomässig ångest som bedömts av skalor som ängslan, depression, 

uppfattad livskvalitet och socialt stöd. 

 

Känslor av osäkerhet var relaterade till att inte veta hur sjukdomen skulle te sig, att ha bra eller 

dåliga dagar, inte veta hur intensiv smärtan skulle vara, förändring av symtom 

 

Kvinnorna kände att de hade ett stort informationsbehov. Men olika uppfattningar om de hade fått 

tillräcklig eller för lite information om endometrios från vården 

Medel 
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Titel 

Författare 

Årtal / Land 

Typ av 

studie 

Problem & syfte Metod 

Datainsamling 

Analys 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Huvudresultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

Prevalence of 

Pain Symptoms 

Suggestive of 

Endometriosis 

Among Finnish 

Adolescent 

Girls 

 

Suvite et al. 

 

2016/ Finland 

 

 

Tvärsnitts-

studie 

 

Kvantitativ 

 

Endometrios är svårt att 

upptäcka och är 

missförstådd som 

sjukdom. 

 

Tonåringar väntar tre 

gånger längre än en vuxen 

gör, innan de söker hjälp 

för symtom. Tonåringar 

och vuxna kan ha olika 

symtom av endometrios. 

 

Syftet är att uppskatta hur 

ofta och svåra symtom 

som tyder på endometrios, 

den allmänna kvinnliga 

ungdoms populationen 

har. 

Datainsamling genom att 

skolsköterskorna delade ut 

frågeformulären där 

tonåringar mellan 15–19 år fick 

gradera sin 

menstruationssmärta. 

 

Analyserades med Spearman 

korrelationskoefficient  

2582(1479) Ett vanligt förekommande symtom är oregelbunden smärta. 

 

68 % av tonåringarna hade menstruationssmärtor. 16% av de som hade menstruationssmärtor 

hade sökt vård och 83 % hade pratat om symtomen med sin familj. Varav 80% åt smärtlindrande 

för menssmärtorna 

 

Hälften av de som hade menssmärta har varit borta från skolan eller hobbies pga sin smärta 

 

Förekomst av menssmärta ökade med åldern 

 

Hög 

 

The impact of 

endometriosis 

on work and 

social 

participation 

 

Gilmour et al 

 

2008/ Nya 

Zeeland 

 

Kvalitativ 

 

Feministisk 

grundteori. 

Litet forskat kring varför 

sjukdomen uppstår.  

Diagnosen tar lång tid, 

måste vänta på en 

titthålskirurgi för att få en 

diagnos. Många känner att 

de blir socialt isolerad av 

sjukdomen. Sämre 

ekonomi när de inte kan 

arbeta heltid. Samt att det 

påverkar samhället när det 

blir sjukskrivningar. 

 

Syftet är att utforska 

kvinnors uppfattningar av 

att leva med endometrios, 

effekten på deras liv och 

strategierna för att hantera 

sjukdomen. 

Datainsamling via en 

endometriosgrupp, de fick 

informationsblad där de 

uppmuntrades att ta kontakt 

med forskarna. 

 

Inspelade intervjuer, 

ostrukturerade interaktiva. 

 

Tematisk analys 

18 (ej 

angivet) 

Många kvinnor tycker det är jobbigt att prata om symtom och hur det påverkar livet eftersom det 

känns så privat. Sjukdomen påverkar det psykiska.  

 

Studier, arbete och sociala relationer och sociala aktiviteter blev avbrutet. Svårt att få förståelse 

från arbetsplatsen pga mycket sjukdagar. Diagnos och fysiska problem var inte alltid avslöjat för 

arbetsgivare, dels pga könsspecifika karaktären hos endometrios, manliga arbetsgivare och rädsla 

för att avbryta arbete samt att diagnosen är fördröjd. 

 

Kvinnorna försöker söka efter självhantering för symtomen. De accepterar att det är en kronisk 

sjukdom och finner strategier för egenvård. Många hittar olika supportgrupper för att få 

information. 

 

Dålig information från vården av både sjuksköterskor och läkare. 

 

Hög 
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Titel 

Författare 

Årtal / Land 

Typ av 

studie 

Problem & syfte Metod 

Datainsamling 

Analys 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Huvudresultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

Impact of 

endometriosis 

on quality of 

life and work 

productivity: a 

multicenter 

study across ten 

countries 

 

Nnoaham et al. 

 

2011/ England 

 

Kvantitativ  

 

Prospektiv  

 

Tvärsnitts-

studie 

Dålig information över 

hela världen om hur 

endometrios påverkar 

livet. Studier som har 

fokuserat på endometrios 

påverkan anses vara dåligt 

gjorda. 

 

Syftet är att ta reda på hur 

endometrios påverkar 

kvinnor som söker vård, 

deras upplevelser och att i 

detalj visa påverkan på 

den hälsorelaterade 

livskvaliteten samt 

arbetsproduktiviteten, 

med en global syn. 

Datainsamling via 16 sjukhus i 

10 olika länder. 

 

Kvinnor som ska genomgå 

operation för att utreda 

endometrios.  

 

Frågeformulär, SF36v2 enkät.  

 

Indelad i 3 grupper, en med 

kvinnor som har endometrios, 

en med kvinnor som har 

symtom men inte har 

endometrios och en med 

kvinnor som ska sterilisera sig. 

 

Chi-square analys, Fisher exact 

test och multiple logisti linear 

regressionsanalys. 

1669 (251) Tid innan kvinnorna fick diagnos var 6,7 år. I genomsnitt 7st sjukvårdsbesök innan de får träffa en 

specialist. 

 

Kvinnorna med endometrios har sämre livskvalitet än kvinnorna som bara har symtom. 

 

Drabbade kvinnor mer frånvaro från arbetet. 

 

Kvinnor med sjukdomen, lägre livskvalitet (fysiskt, mentalt, smärta) än kvinnor med endast 

symtom 

 

 

 

Medel/hög 

 

Does 

laparoscopic 

management of 

deep 

infiltrating 

endometriosis 

improve quality 

of life? 

A prospective 

study 

 

Mabrouk et al. 

2011/ Italien 

Kvantitativ 

 

Kohort-

studie 

 

Prospektiv 

 

Att utreda livskvaliteten 

är viktigt för att förstå 

effekten av DIE 

(djupsittande 

endometrios) 

titthålsoperation. 

Ofta är titthålskirurgi 

rekommenderat för att 

minska smärta men 

effekten är diskuterad. 

Risk för många 

komplikationer. 

 

Syftet är att undersöka 

påverkan av titthålskirurgi 

för DIE, på livskvaliteten, 

6 månader efter 

behandling. 

Jämförelse av 2 olika 

operationsmetoder. Allmän 

information om patienterna 

har samlats in. Skriftlig 

information om operationen  

 

Alla deltagare var 

schemalagda för en 

titthålskirurgi.Undersökningar 

innan operation har gjorts. 

 

De har svarat på frågeformulär 

innan operation och 6 månader 

efter operation med en SF-36 

enkät. 

 

Analyserats med statistiskt 

program. 

120 (20) 6 månader efter operation sågs stora förbättringar i hälsa utifrån enkäten, kvinnornas fysiska 

funktion, smärta, socialt, mentalt, generell hälsa m.m. förbättrad.  

 

Innan operation hade 99% av kvinnorna smärta vid mens, 76% hade smärta vid samlag, 63% hade 

kronisk bäckensmärta, 67% hade smärta vid avföring och 34% hade smärta vid blåstömning. 6 

månader efter operation hade 23% smärta vid mens, 23% smärta vid samlag, 18% kronisk 

bäckensmärta, 17% smärta vid avföring och 6 % smärta vid blåstömning. 

 

6 månader efter operation hade ingen patient anatomiskt återfall, vid bäcken och 

ultraljudsundersökning. 

 

Hög 
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Titel 

Författare 

Årtal / Land 

Typ av 

studie 

Problem & syfte Metod 

Datainsamling 

Analys 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Huvudresultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

Endometriosis 

and fertility: 

women’s 

accounts of 

healthcare 

 

Young et al. 

 

2015/ Australien 

 

Kvalitativ 

 

Djupgående 

Tvärsnitts-

studie 

Endometrios är associerat 

med infertilitet. Det är lite 

forskat på sambandet 

mellan endometrios och 

infertilitet. Många har 

infertilitet som upplevelse 

av sjukdomen.  

 

Syftet är att förstå ur 

kvinnornas perspektiv, 

upplevelsen av 

endometrios. (analysera 

fertilitets- och 

endometriosvården 

kvinnorna har fått) 

Inspelade djupintervjuer via 

telefon eller ansikte mot 

ansikte. 

 

Deltagarna skulle vara minst 

18 år och kirurgiskt 

diagnostiserad med 

endometrios. 

 

Deltagarna hittades genom 

annons i en tidning och via ett 

event. 

 

Lämplighetsurval, strategiskt 

urval. 

 

Tematisk analys 

 

26 (ej 

angivet) 

Hälften av kvinnorna har upplevt infertilitet och många fick diagnosen endometrios när de sökte 

vård för smärtsymtom eller infertilitet. En del sökte för båda. 

 

Olika direktiv från sjukvården om kvinnornas fertilitet. Många gör fertilitetstester. 13 st blev 

erbjudna hjälp att bli med barn (tex ivf) 

 

Olika information från vården angående om olika behandlingar kunde hjälpa fertiliteten eller inte. 

Hälften av kvinnorna pratade om sjukvårdspersonalens goda kommunikation om 

fertilitetsinformation,  

att detta gjorde bördan att leva med endometrios enklare. 

 

Alla kvinnor rapporterade att de träffade sjukvårdspersonal som kommunicerade information om 

fertilitet på  

ett sätt som inte motsvarade deras behov, och många pratar om vikten av hur information från 

vården ges. 

 

14 kvinnor uppfattade att sjukvården gjorde undantag gällande deras fertilitet mot 

symtomhantering och livskvalitet. Speciellt när personal presenterade graviditet eller hysterektomi 

som ett behandlingsalternativ. Kvinnorna blev upprörda över rekommendationerna att bli gravid 

som behandling. 

Medel 

The double-

edged 

experience of 

healthcare 

encounters 

among women 

with 

endometriosis: 

A qualitative 

study 

 

Grundström et 

al. 

 

2017/ Sverige 

Kvalitativ 

 

Tolkande 

Fenomenolo

gisk 

 

Dold kronisk sjukdom. 

Symtomen normaliseras 

och bagatelliseras. 

Tidigare forskning har 

fokus på sen diagnos. För 

lite forskning.  

 

Syftet är att beskriva 

upplevelsen som kvinnor 

med endometrios har vid 

mötet med sjukvården. 

 

Deltagarna hittad via 

gynekologmottagningar. 

 

Muntlig och skriftlig 

information om studien. 

 

Ljudinspelade intervjuer med 

öppna frågor 

 

Tematisk analys 

 

13(4) Via vissa teman känner en del kvinnor att endometrios möts med okunskap av vården, ignorans 

samt att de inte känner sig betrodd. När det har funnits personal i vården med bra kunskap så har 

de känts sig synliga och tagna på allvar och även lyssnade på.  

 

Kvinnorna har känt att upplevelsen av vården har både varit positiva och negativa, vilket 

påverkade kvinnorna mycket. En del kände sig blottade i kontakt med vården. Många fick 

genomgå flertal gynekologiska undersökningar som upplevdes smärtfulla. 

 

Innan diagnos var sjukvårdspersonalen mer fokuserad på att hitta “enklare” förklaringar som tex, 

infektioner, missfall eller IBS. När symtom inte försvann blev det normalisering av 

sjukvårdspersonal  

 

Kände sig beroende av sjukvårdspersonalens kunskaper då kunskaperna kontrollerade en så 

viktig del av kvinnornas liv. Viktigt med en plan i vården 

 

 

 

 

Hög 
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Titel 

Författare 

Årtal / Land 

Typ av 

studie 

Problem & syfte Metod 

Datainsamling 

Analys 

Deltagare/ 

(bortfall) 

Huvudresultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

A life shaped 

by pain: 

Women and 

endometriosis 

 

Huntington et 

al. 
 

2004/ Nya 

Zeeland 

Kvalitativ Endometrios påverkar 

kvinnors livskvalité. 

Karaktäristiskt för 

sjukdomen är smärta, 

vilket påverkar negativt 

på förmågan att arbeta, 

familjerelationer och 

självkänsla. Lite diskuterat 

i omvårdnadslitteratur om 

kvinnors upplevelse. 
 
Syftet är att utforska hur 

endometrios påverkar 

kvinnors liv. Speciellt hur 

de påverkar deras 

förmåga att jobba, deras 

hälsa och strategier för att 

hantera sjukdomen. 

Studien fokuserar på 

kvinnornas upplevelse och 

deras kroniska smärta 
 

Deltagarna är hittade via en 

endometrios supportgrupp 
 
Inspelade semistrukturerade 

intervjuer 
 
Tematisk analys 
 

18 (ej 

angivet) 

Kvinnor lider av svår smärta som påverkar dem både fysiskt och psykiskt. Olika symtom, smärta 

vid mens, ont i magen, uppblåsthet och tarmproblem. En del har diffusa problem såsom 

deprimerad, orkeslösa och olustkänslor. Smärta ökar och varierar över åren för de flesta 

kvinnorna.  

 
Lång tid innan diagnos, även fel diagnos under den tiden (IBS bla) 

 
Efter diagnos får kvinnorna ofta medicinska behandlingar av läkarna. Många får även höra att de 

bör skaffa barn som en behandling, men även att det kan vara svårare att skaffa barn. En del har 

svårt att hitta behandlingar som fungerar, men de gör livsförändringar när de inte tycker 

mediciner och operation hjälper. 
 
Dåligt med information om sjukdomen från sjukvården tycker kvinnorna 
 
Studier och arbete påverkas, även relationer påverkas. 

 

 

 
 

Hög 

Adolescents 

with 

endometriosis: 
Their 

experience of 

the school 
health care 

system in 

Sweden 
 

Bodén et al. 

 

2013/ Sverige 

Kvantitativ Vetskapen kring 

endometrios i 

skolhälsovården i Sverige 

är liten. 
 
Syftet är att undersöka 

vilken typ och nivå av 

stöd som kvinnor med 

endometrios fått från 

skolsjukvården under 

högstadie- och 

gymnasietiden och hur det 

påverkar kvalitén på deras 

liv. 
 

Deltagare via en 

endometriosförening som även 

hjälpte till att skicka ut 

information, inbjudningar och 

frågeformulär. 
 
Öppna och stängda frågor som 

analyserades genom textformat 

och indelning i diagram. 
 
En del valde att svara med ett 

långt och utförligt svar. Dessa 

granskades genom riktlinjer 

för kvalitativ analys. 
 

59 (36) De flesta vände sig till ungdomsmottagningen och hälsocentralen, en del till 

barnmorska/gynekolog. Några till skolsköterskan och fåtal till akuten 
 
Smärta och onormal blödning de vanligaste symtomen, tex menstruationssmärta, magont och 

ryggsmärta. Många hade frånvaro i skolan och missade fritidsaktiviteter pga. detta. 

 

40% av kvinnorna besökte aldrig skolsköterskan för dessa symtom. En del besökte aldrig 

skolsköterskan för att de trodde det var normala symtom. Skolhälsovården saknade kunskap om 

endometrios. Det kvinnorna önskade mest var en ökning i kunskapen kring endometrios i 

skolhälsovården, samt till eleverna 

 

5 av 23 var nöjda med stödet från skolhälsovården 

 

De som inte var nöjda tyckte inte de fick behandling, blev inte tagna på allvar, dålig 

kommunikation och sjuksköterskan lyssnade inte, var oförstående. 

Medel 
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