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Abstrakt  
Inledning: Endometrios är en kronisk östrogenberoende inflammationssjukdom som drabbar 
en av tio kvinnor. Sjukdomen kan ge kraftiga smärtor som är svåra att behandla och som ger en 
stor påverkan på kvinnornas liv. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser och 
erfarenheter av att leva med smärta vid endometrios. Metod: Litteraturöversikt där 14 
kvalitativa artiklar granskats och analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 
Omfattade fyra kategorier, Smärtans påverkan i det dagliga livet, smärta i kropp och själ, smärtans 
påverkan på relationer och självhantering och egenvård följt av nio subkategorier. Resultatet visade 
att smärta vid endometrios påverkade kvinnornas dagliga sysselsättning och upplevdes som 
både psykisk och fysisk påfrestande. Sjukdomen påverkade relationen till både familj och 
vänner negativt och brister i vården upplevdes. Kvinnorna använde sig av olika strategier och 
metoder för att kunna hantera sjukdomen och dess symtomen. Diskussion: Hur stöd från 
partner och familj, men även från vården, kan vara positiv vid hantering av endometrios. Att 
endometrios kan påverka det psykiska välbefinnandet och hur brister i vården kan påverka 
kvinnorna. Hur egenvård och självhantering har en betydelse för kvinnor då det kan öka 
livskvalitén och välbefinnandet samt vårdens betydelse vid egenvård. Slutsats: Endometrios 
påverkar hela kvinnans liv och att få möjlighet till stöd och hjälp samt egenvård och 
självhantering kan ha en stor betydelse för kvinnan. Hälso- och sjukvården bör få ökad kunskap 
och sjukdomen i stort behöver uppmärksammas för en ökad förståelse för drabbade kvinnor. 
Mer kvalitativ forskning ur både patient- och sjuksköterskeperspektiv behövs för att 
uppmärksamma sjukdomen och förbättra vården.  
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Introduktion 

Endometrios är en vanlig sjukdom bland kvinnor men trots det okänd för många. Kvinnor som 

idag söker vård för kraftiga menssmärtor kan normaliseras eller feldiagnostiseras trots att 

smärtorna kan vara ett tecken på endometrios. Det har under lång tid funnits kunskapsbrister 

om endometrios vilket behöver förbättras inom hälso- och sjukvården.  

Bakgrund  

Endometrios  

Endometrios är en östrogenberoende, kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar en av tio 

kvinnor och kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnandet samt ge sociala konsekvenser 

(Farrell & Garad, 2012). Sjukdomen kännetecknas av när livmoderslemhinnan växer utanför 

livmodern, vanligast på äggstockarna, äggledarna och på ytan av livmodern. 

Livmoderslemhinnan kan även växa på bland annat slidan, livmoderhalsen, tarmen, urinblåsa, 

rektum och i sällsynta fall har det även hittats i lungor, hjärna och huden. Livmoderslemhinnan 

följer menscykeln och i normala fall så tar sig blödningen vid menstruation ut via slidan, men 

när livmoderslemhinnan befinner sig på andra ställen i kroppen så kommer blödningen inte ta 

sig ut den normala vägen och kan då orsaka smärta och inflammation (Perkins, 2019). 

Endometrios påträffas sällan hos kvinnor innan puberteten då deras östrogennivå är för låg. Då 

livmoderslemhinnans vävnadstillväxt som orsakar endometrios stimuleras av östrogen så är 

förekomsten av sjukdomen vanligare hos kvinnor i reproduktiv ålder (Altman & Wolcyzk, 

2010). Orsaken till sjukdom är komplex och det finns många olika faktorer till varför den 

uppstår (Farrell & Garad, 2012) och det finns teorier om att retrograd menstruation kan vara en 

orsak (Stratton & Berkley, 2011; Alimi, Iwanaga, Loukas & Tubbs, 2018).  

 

Det vanligaste symtomet vid endometrios är smärta, som ofta uppkommer i bäckenet (Perkins, 

2019; Denny & Mann, 2007). Smärta är även vanlig vid eller efter samlag, smärta från tarmen, 

smärta vid urinering samt menstruationssmärta. Andra symtom är blödning mellan 

menstruationer (spottings), stort menstruationsflöde, lång menstruation, störning i tarm och 

urinblåsa, infertilitet, illamående och kräkning, kronisk utmattning och neuropati (Perkins, 

2019).   
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Det är svårt att diagnostisera endometrios och det tar ofta många år, där kvinnor bland annat 

bli missförstådda och misstrodda på vägen (Perkins, 2019; Farrell & Garad, 2012). Att kvinnorna 

själva normaliserade sin smärta och inte söker vård är också en anledning till sena diagnoser 

(Cox, Henderson, Andersen, Cagliarini & Ski, 2003). Kvinnor kan även bli feldiagnostiserade 

med bland annat IBS (Irritable Bowel Syndrome). Det enda sättet att fastställa en diagnos är 

genom en titthålsoperation (laparoskopi) (Perkins, 2019). Vid misstanke om endometrios så bör 

däremot utredningen börja med en grundlig genomgång av symtom, hälsohistoria och 

livsstilsfaktorer (Altman & Wolcyzk, 2010).  

 
Då det inte finns något botemedel (Perkins, 2019; Farrell & Garad, 2012) så syftar den 

behandling som ges i dagsläget till att minska symtomen. Behandlingar som ges är bland annat 

kirurgi, smärtlindrande läkemedel, preventivmedel (p-piller), hormonell behandling, (Denny & 

Mann, 2007; Perkins, 2019) samt information om strategier för att lindra smärtan (Altman & 

Wolcyzk, 2010).  

Smärta 

Smärta definieras som en sensorisk eller psykologisk obehaglig känsla som kan bidra till 

potentiell skada eller vävnadsskada. Smärta delas också in i akut och kroniskt beroende av hur 

lång tid den närvarat. Akut smärta är det normala fysiologiska svaret och varningssignal 

kroppen ger för att uppmärksamma att något är fel. Den kan utlösas av negativ kemisk, 

termiska eller mekaniska stimuli. Ofta är akut smärta sammankopplad med exempelvis 

inflammatoriska processer, traumatisk skada och vävnadsskada. Många gånger kvarstår denna 

smärta bara över dagar eller veckor. En smärta som pågått i mer än tre månader och inte går 

över med behandling kallas kronisk smärta, vilket kan påverka livskvalitén, funktion och 

välbefinnande negativt. Kronisk smärta kan också ses som en sjukdom i sig och inte 

nödvändigtvis som ett symtom och det behövs behandling från specialiserade och 

multiprofessionella team för att behandla kronisk smärta. Smärta kan klassificeras som visceral, 

somatisk, nociceptiv, non-nociceptiv, idiopatisk och neuropatisk (Anwar, 2016).  
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Vid endometrios är smärta det vanligaste symtomet (Perkins, 2019; Denny & Mann, 2007; 

Alimi, Iwanaga, Loukas & Tubbs, 2018) och de två typer av smärta som är involverade vid 

endometrios är visceral smärta, smärta från inre organ, och somatisk smärta, när sensoriska 

nerver i hud och djup vävnad utlöses. Detta kan göra att smärtbehandlingen blir komplex vid 

endometrios (Alimi et al., 2018). Smärta som förekommer vid endometrios är bland annat 

dysmenorre’, dyspareunia, icke menstruell kronisk bäckensmärta, dysuri och muskuloskeletal 

smärta. Smärtorna vid endometrios kan variera och vara kronisk eller komma i cykler och viss 

typ av smärta kan vara mer dominerande vid vissa tidpunkter (Stratton & Berkley, 2011).  

Omvårdnad vid endometrios  

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer och rekommendationer för endometrios (2018) så 

bör hälso- och sjukvården erbjuda kontakt med en sjuksköterska eller en barnmorska som har 

kunskap om endometrios till drabbade kvinnor som behöver stöd. Kvinnor med endometrios 

som har särskilt behov av stöd ska även erbjudas tillgång till multiprofessionella team. Stöd 

från sjuksköterska eller barnmorska med kunskap om endometrios kan både minska antalet 

akuta vårdbesök och höja livskvaliteten hos patientgruppen. Stöd från sjuksköterska eller 

barnmorska vid kronisk sjukdom kan även öka upplevelse av hälsa och ökad möjlighet till gott 

liv (socialstyrelsen, 2018). Kontinuerligt stöd och samarbete med kvinnan är viktigt då smärta 

kan återkomma trots behandling och en bra och stödjande relation med kvinnan kan underlätta 

för vårdandet. Att vara medveten om hur smärta och andra symtom påverkar livskvalitén hos 

kvinnan är viktigt att förstå för att kunna tillhandahålla information om behandlingsalternativ, 

patientutbildning och hälsofrämjande åtgärder (Mao & Anastasi, 2010).  

 
Att en sjuksköterska har ett holistiskt synsätt vid coachning av individer med kronisk smärta 

kan bidra till att individen känner trygghet, stöd, tröst, förtroende och vänlighet och att 

sjuksköterskan kan skapa en intim relation till individen. Att få individen att känna sig hörd 

och bekräftad kan bidra till en ökad känslan av makt och empowerment. Det kan också öka 

förmågan hos individen att prova nya strategier och verktyg för att uppnå bättre hälsa och 

utvecklas i egenvård (Delaney & Bark, 2019). 
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För att lättare kunna hantera endometrios och göra välgrundade beslut i behandling är det 

viktigt att kvinnor får utbildning och information om endometrios. Sjuksköterskan har där en 

roll i att informera kvinnor om sjukdomen samt informera om risker och fördelar med olika 

behandlingar. Information om psykosociala effekter och hanteringsstrategier är även viktigt för 

både kvinnan och familjen (Altman & Wolcyzk, 2010).  

Egenvård 

Egenvård är en individs egen reglerande funktion som utförs för en själv, eller blir utförd av 

någon annan, för att upprätthålla liv, hälsa och välmående (Orem, s.170-172). I teorin om 

egenvårdsbalans (eng. Self-Care Deficit Nursing Theory) så skriver Orem (1995, s.177) att 

omvårdnad är ett svar på när en människa är oförmögen att ta hand om sig själv eller 

närstående vid ett hälsotillstånd eller vårdbehov. Orem och Taylor (2011) beskriver också att 

omvårdnadens syfte är att upprätthålla egenvårdsbalansen hos en individ vid ett visst 

hälsotillstånd (Orem & Taylor, 2011). Egenvårdsbalans är förhållandet mellan en individs krav 

på egenvård och individens förmåga att utföra egenvård (Orem, 1995, s.177; Orem & Taylor, 

2011). 

 

Teorin delas in i tre kategorier om egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystemet. 

Kategorin om egenvård beskriver hur egenvård är något som måste läras och avsiktligt utföras 

kontinuerligt samt anpassas över tid beroende på krav och hälsotillstånd (Orem, 1995, s.170-

172). Kategorin om egenvårdsbrist formulerar och utvecklar orsaken till varför en individ 

behöver omvårdnad. Brister i egenvård uppstår när en individ inte klarar eller begränsas att 

utföra det krav som ställs på egenvård, eller själv inte kan upptäcka eller se egenvårdskraven 

(Orem, 1995, s.174-175). Kategorin om omvårdnadssystemet grundar sig i strukturen och 

innehållet i omvårdnad. Det betonar sjuksköterskan egenskaper och hur behovet av egenvård 

hos individer möts av sjuksköterskan (Orem, 1995, s.175-176). 

 

Omvårdnadssystemet ses som ett hjälpande system och sjuksköterskan har en överblick och val 

av olika metoder som kan hjälpa individen. Bland annat så kan sjuksköterskan guida individen 

genom att erbjuda saklig och teknisk information som är relevant för egenvård. Sjuksköterskan 

kan erbjuda psykisk och fysisk support genom att samarbeta med individen, lyssna och ha 
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förståelse. Sjuksköterskan kan även vara lärande och bidra med kunskap om vad egenvård är, 

vilka metoder som kan användas, för att förstå, överkomma hinder och hur egenvårdsmetoder 

kan hanteras. Omvårdnadssystemet består av tre system som är det fullt kompenserade 

systemet där individen är helt beroende av omvårdnad, det delvis kompenserade systemet där 

individen är delvis beroende av omvårdnad, eller det lärande och stödjande systemet där 

individen kan utvecklas och tar egna beslut. Det sistnämnda tillämpas då individen kan och ska 

utföra egenvårdsåtgärder men behöver stöd för att kunna utföra dem. Sjuksköterskan 

huvudsakliga uppgift i detta system är att finnas för rådgivning och tekniker som använts är 

bland annat stöd, vägledning och utbildning (Orem, 1995, s. 304-311).  

 

Egenvård är något som människan måste lära sig och utveckla samt skapa vanan och 

engagemang att utföra, vilket är en långsam men givande process. Den kapacitet och kraft 

individen utvecklat i egenvård måste skyddas och individen måste få chans att främja den 

personliga utvecklingen inom egenvård. Egenvårdsinsatser är en aktiv handling som medvetet 

utförs av jaget för jagets skull. Därför behöver individen ha kunskap och kapacitet att kunna 

känna och uppfylla kraven för egenvården (Orem & Taylor, 2011).  

Problemformulering 

Endometrios kan orsaka lidande under lång tid för kvinnor och okunskap om sjukdomen kan 

bidra till att menstruationssmärta normaliseras och kvinnors problematik inte tas på allvar. För 

att kunna minska lidande och kunna ge stöd till patientgruppen så behövs mer kunskap om 

endometrios både till hälso- och sjukvårdspersonal men även till allmänheten. Genom att i 

denna litteraturöversikt undersöka kvinnors upplevelse och erfarenheter så kan det bidra till en 

ökad förståelse för hur sjukdomen och smärtan påverkar livet för kvinnorna samt belysa och 

lyfta ämnet för såväl vården som för allmänheten. 

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse och erfarenheter av att leva med smärta vid 

endometrios.  
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Frågeställningar  

Hur påverkar smärtan det dagliga livet?  

Vilka erfarenheter har kvinnor av smärthantering? 

Metod 

Design 

Designen för detta arbete är en litteraturöversikt vilket innebär att det bildas en uppfattning om 

hur kunskapen ser ut inom ett visst område, som görs genom att använda redan befintlig 

forskning (Friberg, 2012, s.133). En litteraturöversikt börjar ofta med en fråga inom ett område 

som vill undersökas, vidare så görs en plan i hur informationen ska samlas in. Därefter så 

analyseras och förtydligas informationen som tagits fram och fynden som hittats vid analysen 

blir det färdiga resultatet av en litteraturöversikt (Polit & Beck, 2017, s. 88). En kvalitativ 

forskning beskrivs enligt Polit och Beck (2017, s. 741) som med hjälp av en flexibel forskning 

undersöker fenomen på ett holistiskt och djupgående sätt där data samlas genom fyllda 

berättande material. Kvalitativ design har ofta en holistisk syn och syftar till att förstå helheten 

(Polit & Beck, 2017, s. 463).  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som handlar om kvinnors erfarenheter eller upplevelser av att leva med endometrios 

med kvalitativ design inkluderades. Artiklarna ska omfatta kvinnor med endometrios och deras 

erfarenheter av hur smärtan påverkar deras liv. Artiklar som får medel till högt värde vid 

kvalitetsgranskning kommer att inkluderas. Artiklar skrivna före 2004 och artiklar som inte är 

skrivna på engelska exkluderas. Artiklar som inte är etiskt godkända samt kvantitativa artiklar 

exkluderas.  

Litteratursökning 

För sökning av artiklar så användes databaserna Pubmed, Cinahl och Psycinfo. Sökorden 

utformades efter att ha plockat ut dem betydelsebärande orden och översatt dessa till de 

engelska alternativen (se Tabell 1, Sökordstabell). Samtliga sökord har även sökts i Svensk Mesh, 
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Cinahls Headings och Thesaurus. MeSH-termerna Endometriosis och pain användes tillsammans 

med fritextordet experience i Pubmed vilket resulterade i 220 träffar (se bilaga 1). I Cinahl 

användes Cinahls heading Endometriosis, pain och women* tillsammans med fritextordet 

experience och experience*, både utan och med trunkering användes vid två olika sökningar, 

vilket gav 78 samt 172 träffat (se bilaga 1). Vid sökning i Psycinfo användes fritextord 

Endometriosis och Experience vilket gav 33 träffar (se bilaga 1). Vid sökning i Pubmed så kunde 

även en relevant artikel som ej var tillgänglig hittas, då togs mejlkontakt med författare som då 

mejlade artikeln. Det gjordes även sekundärsökning där alla relevanta artiklars referenser 

kontrollerades vilket resulterade i en artikel.  

 

Tabell 1, Sökordstabell 

Kvinnor  Upplevelse/Erfarenhet  Smärta  Endometrios  

Women Experience Pain Endometriosis  

 

Urval/relevansbedömning/kvalitetsgranskning 

Urvalet gjordes i fem steg (se bilaga 1). Första urvalet gjordes genom att alla titlar lästes, totalt 

503 titlar inklusive dubbletter. Vid andra urvalet lästes abstraktet vilket blev totalt 45 abstrakt. I 

tredje urvalet lästes totalt 26 artiklarna översiktligt för att få en överblick om innehållet var 

relevant utifrån syftet. I fjärde urvalet kvalitetsgranskades totalt 24 artiklar. Artiklar 

kvalitetsgranskades utifrån SBU´s granskningsmall för kvalitativa studier (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU], 2019). Artiklar som fick medelhög till hög kvalitet i 

granskningen inkluderas (se bilaga 2). För att artikeln skulle få medelhögt värde så skulle 50% 

av frågorna besvaras med ja och för ett högt värde så skulle 80% eller mer av frågorna besvarats 

med ja. Då ej alla frågor i granskningsmallen var tillämpningsbara på alla artiklar så utgår det 

procentuella svaren från granskningsfrågor som var tillämpningsbara för varje enskild artikeln. 

I frågorna om artikelns urval är relevant, resultatet är logiskt och om den har ett etiskt 

godkännande, behövdes ett ja för att artikeln skulle ingå oavsett övrigt procentuellt värde. 

Femte urvalet resulterade i totalt 14 valda artiklar, varav fem från Pubmed, sex från Cinahl, en 
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från Psycinfo och en från sekundärsökning. Totalt kvalitetsgranskades 24 artiklar varav 14 av 

artiklarna valdes till resultatet.    

Analys 

Analysen gjordes enligt innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). I först 

steget skrevs samtliga artiklar som skulle ingå i resultatet ut i pappersform och varje artikel 

lästes noggrant flera gånger för att få en bra överblick av innehållet. Under analysen så 

numrerades artiklarna med #1 till #14 för att enklare kunna gå tillbaka till innehållet i rätt 

artikel. Text som inte svarade på syfte eller frågeställning sorterades bort. Vid analys av text så 

skapas koder, subkategorier och kategorier (Graneheim & Lundman, 2003). Under steg två 

plockades meningsenheter ut ur texten som översattes, kondenserades och skapade koder som 

beskriver meningsenheter (se Tabell 2, Analysförfarande). Koder som beskrev liknande innehåll 

sorterades till subkategorier som i sin tur kunde skapade kategorier (se tabell 3, Sammanfattning 

kategorier och subkategorier). Kategorierna färgkodades även för att lättare kunna få en överblick i 

artiklarna vad som sorteras till vilken kategori. Totalt bildades fyra kategorier med nio 

subkategorier. I resultatet så benämns alla deltagare som kvinnor.  

 

Tabell 2, Analysförfarande  

Meningsbärande 
enhet  

Kondenserad 
meningsenhet  

Kod  Subkategori Kategori  

#2...for a long time I 
felt...this 
deep,deep,deep 
sadness… it's as if 
there´´ this heaviness 
over me...it feels like I 
can’t overcome it (it 
is) like a dark cloud or 
something 

Under en lång tid 
kom känslor av 
ledsamhet och 
tunghet som att det 
är något som inte 
går att övervinna.  

Smärtan påverkar 
det psykiska 
måendet negativt 

Psykisk påverkan  Psykisk och fysisk 
påverkan  

#8 I personally don't 
think I will ever be 
pain free, and I don't 
think I will ever get 
rid of endometriosis  

Ingen tro om att 
personligen 
någonsin tillfriskna 
från endometrios 
och bli smärtfri 

Inget hopp mot en 
bättre framtid  

Framtidstankar i 
livet   

Påverkan i 
vardagliga livet  
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Etiskt övervägande 

Polit och Beck (2017, s.137) beskriver att i studier där människor används så behövs försiktighet 

tas i akt för att säkerställa att rättigheter skyddas. Etiska övervägande och godkännande är 

därför obligatorisk för artiklarna som ska ingå i resultatet för denna litteraturöversikt. Under 

arbetsprocessen så har inget material eller innehåll i artiklar eller resultat med avsikt försökts 

ändras eller förvanskas.  

Resultat  

Resultatet beskrivs utifrån fyra huvudkategorier och nio subkategorier (se tabell 3). Totalt 
analyserade 14 kvalitativa artiklar med ursprung från Storbritannien, England, Sverige, Nya 
Zeeland, Australien, Iran och Sydafrika.  
 
Tabell 3, Översikt av kategorier och subkategorier 

Smärtans påverkan på 
det dagliga livet   

Smärta i kropp och själ  Smärtans påverkan på 
relationer 

Självhantering och 
egenvård  

Problematisk vardag  
 
Smärtans effekt på daglig 
sysselsättning  
 
En osäker framtid  

Smärtans påverkan på de 
fysiologiska behoven 
 
 
Smärtans påverkan på 
den psykiska hälsan  
 
 

Smärtsam relation till 
familjen  
 
Negativ effekt på sociala 
relationer  

Att lära sig ta hand om 
sig själv  
 
Strategier och metoder  

 

Smärtans påverkan på det dagliga livet  

Problematisk vardag  

 

Endometrios och kronisk smärta påverkar det dagliga livet för många kvinnor (Hållstam, 

Stålnacke, Svensén & Löfgren, 2018; Grogan, Turley & Cole, 2018; Jones, Jenkinson & Kennedy, 

2004; Riazi et al., 2014; Rush & Misajon, 2018; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014; 

Manderson, Warren & Markovic, 2008). Många kvinnor kämpar dagligen mot smärta och 
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trötthet samt upplever att det var svårt att göra något på deras lediga tid då det varken fanns 

ork eller energi (Grogan et al., 2018). Kvinnorna upplevde även att sjukdomen hindrade dem 

från att kunna leva ett normalt liv (Jones et al., 2004). Kvinnor beskrev också att de kände sig 

sårbara men trots det var tvungna att fortsätta leva sina liv, vilket gjorde att de fick en känsla av 

att deras normala liv var försatt i paus (Hållstam et al., 2018). Då symtomen kunde ta olika form 

och dyka upp när som helst för några av kvinnor så upplevde de en osäkerhet i vardagen. Det 

var en osäkerhet i hur deras hälsa skulle se ut dag för dag och i vilken utsträckning det skulle 

påverka livet (Denny, 2009). Osäkerheten gjorde även att de kunde känna en oförmåga att 

kontrollera sina kroppar (Rush & Misajon, 2018; Moradi et al., 2014)    

 

Många kvinnor upplevde det svårt att utföra vardagliga sysslor då de påverkas av hur stark 

smärtan var under dagen (Rush & Misajon, 2018; Jones et al., 2009). I studien av Manderson et 

al. (2008) berättade en kvinna att det inte gick att fortsätta handla när smärtan flammade upp 

som värst och hon behövde hjälp att ta sig hem. En kvinna i studien av Rush och Misajon (2018) 

upplevde att smärtan gjorde att hon måste kämpa hårdare i vardagen och att det tar mer energi 

för att klara vardagliga sysslor jämfört med någon som inte har endometrios.  

En del kvinnor upplevde också att det fick svårigheter att utföra religiösa ritualer på grund av 

smärtan (Riazi et al., 2014).  

 

På grund av sjukdomens symtom upplevdes det svårt att planera i livet (Grogan et al., 2018; 

Rush & Misajon, 2018). Att spontant kunna åka på semester eller medverka vid olika sociala 

sammanhang var inget som kvinnorna upplevde att de kunde göra. För att kunna planera sina 

liv så skrev somliga kvinnor dagbok över sina symtom (Jones et al., 2004). Andra kvinnor vars 

symtom uppkom mer cykliskt upplevde att de kunde planera sina liv utifrån “bra” och “dåliga” 

dagar i menscykeln (Denny, 2009). 

Smärtans effekt på daglig sysselsättning  

I flertalet studier upplevde kvinnorna att endometrios och smärtan hade en negativ inverkan på 

skola, jobb och karriär (Rush & Misajon, 2018; Moradi et al., 2014; Grogan et al. 2008; Denny, 

2004). En kvinna berättade att på grund av smärtsamma symtom så hade hon bland annat 

svårigheter att utföra sina arbetsuppgifter som sjuksköterska (Manderson et al., 2008). Att 
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prioritera arbete eller studier var inte möjligt för många av kvinnorna då endometrios alltid 

kom i första hand, att prestera bra på jobbet kunde också upplevas som svårt då smärtan även 

påverkade sömnen (Hållstam et al., 2018).  

 

Smärtan gjorde ofta att kvinnorna behövde sjukskrivning (Denny, 2004; Grogan et al., 2018; 

Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al. 2014). Starka smärtstillande var inte alltid optimalt 

då de påverkade hur de utförde sitt arbete (Denny, 2004; Grogan et al., 2018). En del av kvinnor 

upplevde det svårt att ta ut sjukdagar (Moradi et al., 2014) och vid stor frånvaro från arbetet så 

behövde kvinnorna ibland ta obetald ledighet (Roomaney & Kagee, 2018). Vid behov av lång 

sjukskrivning så var också möjligheten till deltidsarbete eller mer flexibla arbeten dålig 

(Huntington & Gilmour, 2005). De flesta av kvinnorna i studien av Roomaney och Kagee (2018) 

beskrev också att de kände en ekonomisk press och var därför tvungna att arbeta trots smärta.  

Att förlora jobbet på grund av endometrios var en rädsla som många kvinnor kände 

(Roomaney & Kagee, 2018), några av kvinnor fick även hot om avsked (Moradi et al., 2014). Att 

inte bli trodd i sin sjukdom av sin arbetsgivare och sina kollegor var det många av kvinnorna 

som upplevde (Denny, 2004; Roomaney & Kagee, 2018). Det var även svårare för kvinnor att nå 

drömpositioner eller befordran på grund av smärtan vid endometrios (Rush & Misajon, 2018; 

Moradi et al., 2014). Det upplevdes också som jobbigt att förklara för kollegor varför de ibland 

måste gå och vila eller ta ledigt. Att jobba inom ett mansdominerat yrke med en manlig chef 

upplevdes också mycket svårare då kvinnorna upplevde att män ofta hade mindre förståelse 

och att de inte var lika lätta att prata med (Jones et al., 2004). 

Några av kvinnorna upplevde stöd från arbetsgivare (Roomaney & Kagee, 2018; Denny, 2004). I 

somliga fall fanns full förståelse för kvinnornas behov och arbetsgivare ordnade så att deras 

arbete kunde anpassas efter deras sjukdom. En kvinna berättade att hennes arbetsgivare även 

hade erbjudit henne hjälp med att ta kontakt med en specialist (Denny, 2004).    

Många kvinnor berättade att det inte kunde slutföra sina studier på grund av endometrios 

(Huntington & Gilmour, 2005; Denny, 2004). Mycket tid i skolan missades på grund av smärta 

och kvinnorna behövde ofta ta ledigt, ibland hela terminer, vilket gjorde att det hade svårt att 

fokusera och var mindre produktiv i skolarbetet. En del av kvinnorna fick även dåliga betyg i 

idrott, fick skjuta upp högskolestudier, studera halvfart och hoppa av skolan på grund av 
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sjukdomen. En del kvinnor valde att försöka stanna i skolan trots symptomen och ökade då 

intaget av mediciner och planerade eventuella operationer under lov (Moradi et al., 2014). 

Smärtsamma perioder i sjukdomen bidrog även till försenat slutbetyg då skola fick skjutas 

framåt hela tiden (Rush & Misajon, 2018). 

En osäker framtid 

Endometrios påverkade framtidsplaner negativt för några av kvinnorna. En kvinna menade att 

hon har fått avstå från sina framtidsplaner om karriär och familj då sjukdomen har tagit över 

henne och blivit hennes liv (Rush & Misajon, 2018). I studien av Denny (2009) uttryckte en 

kvinna hennes framtidstankar med endometrios som “Personligen tror jag aldrig att jag kommer bli 

smärtfri, och jag tror inte att jag någonsin kommer bli av med endometrios” (s. 991). En annan kvinna i 

Moradi et al. (2014) beskrev även att planera en framtid kändes omöjligt då sjukdomen är så 

oförutsägbar och hela livet måste planläggas kring sjukdomen. Flertalet kvinnor i samma studie 

(Moradi et al. 2014) trodde att framtiden skulle påverkas på grund av deras sjukdom, men såg 

ändå positivt på den med bland annat planer om att skapa bättre kontroll och 

hanteringsstrategier.  

Smärta i kropp och själ  

Smärtans påverkan på de fysiologiska behoven  

Många av kvinnorna hade så pass svår smärta och mycket besvär av sin endometrios att det 

påverkade hur det fungerade fysiskt (Riazi et al., 2014; Hållstam et al., 2018; Jones et al., 2004; 

Moradi et al., 2014; Manderson et al., 2008: Grogan et al., 2018). Kvinnorna upplevde de fysiska 

problemen som bland annat smärta i ryggen, dyspareunia, dysuri och ledvärk (Huntington & 

Gilmour, 2005; Roomaney & Kagee, 2018). Ibland var smärtan så stark att det kunde orsaka 

illamående och kräkningar (Grogan et al., 2018; Moradi et al., 2014). Ibland kunde också 

smärtan orsaka att kvinnorna svimmande (Manderson et al., 2008). Smärtan beskrevs av några 

kvinnor som “skarp”, “huggande”, “förfärlig”, “slitande”, “försvagande” och att det fick en att 

“tappa andan” (Moradi et al., 2014). En kvinna berättade att hon sällan var smärtfri och beskrev 

smärtan som att det kändes som insidan av hennes kropp slets ut och att benen kändes tunga 

som bly (Huntington & Gilmour, 2005).  
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Smärtan hindrade flera kvinnor från att träna och vara fysisk aktiva (Grogan et al., 2018: Jones 

et al., 2004; Moradi et al., 2014). Kvinnor som kände sig fysiskt begränsade och var tvungna att 

välja bort aktiviteter kunde skapa en ond cirkel av inaktivitet och ohälsa (Hållstam et al., 2018). 

Två kvinnor i studien av Moradi et al. (2014) fick på grund av endometrios avstå från 

möjligheten att idrotta på elitnivå och en kvinna berättade om hur hennes fysiska aktivitet 

minskat sedan hon fått endometrios: 

 

“Före endometrios, så brukade jag springa varje dag och vara väldigt aktiv. Det senaste sex månaderna 

när jag väntat på operation för att ta bort en cysta och endometrios, har min träningsnivå kraftigt 

reducerats. Jag kunde bara gå omkring en till två gånger i veckan och det var väldigt smärtsamt. Jag gick 

upp i vikt och kände mig missnöjd med min kropp…” (s. 129).    

Smärtan som endometrios orsakade påverkade sömnen negativt (Hållstam et al., 2018; Jones et 

al., 2004; Manderson et al., 2008). Sömnbristen och smärtan bidrog även till trötthet, minskad 

energi och fatigue hos kvinnor (Jones et al., 2004). Många gånger tvingas de spendera dagen i 

sängen vilket påverkade deras fysiska behov som att gå på toaletten och att äta (Hållstam et al., 

2018) medans en del av kvinnorna inte alls kunde ligga ner då de upplevde att smärtan blev 

värre (Manderson et al., 2008).  

Smärtans påverkan på den psykiska hälsan 

Symtomen från endometrios gav också en psykisk påverkan på somliga kvinnor (Rush & 

Misajon, 2018; Moradi et al., 2014). Bland annat biverkningar av mediciner för smärtan 

resulterade i att några av kvinnorna upplevde stress, ångest och nedstämdhet och upprepade 

återfall i sjukdomen efter kirurgi gav både psykisk och känslomässig påverkan. Många kvinnor 

upplevde och kände sig upprörda, nedstämda, osäkra, svaga, kraftlösa, hjälplösa, hopplösa, 

knäckta, besvikna, frustrerade, utmattade och som en börda för andra (Moradi et al., 2014). 

Även känslor som sorgsenhet, ångest, dåligt humör, känna sig mer känslig och sämre 

självmedvetenhet upplevdes av kvinnorna. Att inte kunna hantera sin smärta, inte få hjälp från 

vården eller när den medicinska behandlingen som de blev ordinerad inte gav önskad effekt 

kunde kvinnorna känna ilska. Kvinnorna hade även upplevt depression och självmordstankar 

(Roomaney & Kagee, 2018). Depressiva känslor till följd av smärtan kunde ses i flertalet studier 
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(Jones et al., 2004; Huntington & Gilmour, 2005; Riazi et al., 2014). Hoppet om en förbättrad 

livskvalité var också minskad hos somliga kvinnor (Rush & Misajon, 2018).  

 

Endometrios gjorde också att kvinnorna upplevde lägre självkänsla och självförtroende 

(Roomaney & Kagee, 2018; Moradi et al., 2014; Rush & Misajon, 2018). En kvinna i studien av 

Rush och Misajon (2018) berättade hur endometrios påverkat just hennes självförtroende:  

 

“Min endo har gjort att jag förlorat mitt självförtroende så jag är för blyg för att delta i klasser eller prata 

med vänner på grund av mitt låga självförtroende på grund av min sjukdom och min kropp. Jag har inte 

energin att gör mig fin som andra tjejer så jag går till uni (universitetet) och ser alla och känner mig som 

en slusk och som att jag är underlägsen så jag socialiserar mig inte så ofta” (s. 315).   

 

Dyspareunia (smärta vid samlag) var bland annat ett symtom som påverkade självkänslan hos 

flertalet kvinnor (Denny & Mann, 2006; Roomaney & Kagee, 2018). Kvinnorna kunde bland 

annat känna skuld och otillräcklighet när de inte kunde engagera sig fullt ut sexuellt (Denny & 

Mann, 2006). Att smärtan gör det svårt att utföra vardagliga saker kunde även bidra till att de 

inte längre såg sig själv som normala (Rush & Misajon, 2018). Ett minskat aktivt liv resulterade i 

bland annat viktuppgång för en kvinna vilket gav negativa effekter på självförtroende och 

missnöjdhet med kroppen, hon kände sig även oftare apatisk och frånvarande. Att känna sig 

begränsad och att missa betydande saker i livet gjorde att kvinnorna kunde känna existentiell 

sorg (Hållstam et al., 2018). 

 

Många möten med vården upplevdes som destruktiva för kvinnor i studien av Grundström, 

Alehagen, Kjølhede och Berterö (2017) då det behandlades med ignorans vilket i sin tur kunde 

öka risken för både mental och fysisk utsatthet. Kvinnor upplevde det som att de var beroende 

av läkarnas kompetens då de kontrollerar en så stor del av deras liv. Okunskap från vården 

gjorde att några av kvinnorna kände sig osäkra och besvikna vilket resulterade i apatiska 

känslor, förtvivlan och hopplöshet.  

 

“Jag frågade: ‘Vad är målet, vad har vi för plan och vad är nästa steg om det inte hjälper?’ Jag fick aldrig 

något svar. Sen sa de ‘att det finns ingen plan’. Jag tyckte det var väldigt konstigt. Det borde finnas en 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kj%C3%B8lhede%2C+Preben
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plan, eller hur? Det borde finnas något för det är hopplöst när du har den här smärtan...Det är det värsta 

när du är i den här situationen, och så finns det ingen plan” (Grundström et al., 2017, s. 208). 

 

Information från vården var bristande enligt många kvinnor, att istället behöva leta information 

själv om sjukdomen via till exempel internet kunde framkalla ångest och osäkerhet (Roomaney 

& Kagee, 2018). När kvinnor istället kände att någon lyssnade, inte dömde och gav bekräftelse 

så upplevde kvinnor mindre utsatthet både vid undersökningar och samtal vilket kunde leda 

till en känsla av lättnad. Att hjälpa och stödja kvinnorna i att uttrycka sig och ge bekräftelse 

gjorde att självkänslan växte för kvinnorna (Grundström et al., 2017).  

Smärtans påverkan på relationer 

Smärtsam relation till familjen 

I flertalet studier framkom att endometrios har en negativ inverkan på relationer och kvinnorna 

undvek ofta att ha samlag på grund av rädsla för smärta (Moradi et al., 2014; Roomaney och 

Kagee, 2018; Denny, 2004; Hållstam et al., 2018). Att undvika samlag satte press på relationer 

och i somliga fall tog även förhållanden slut (Moradi et al., 2014; Hållstam et al., 2018; Denny, 

2004; Roomaney & Kagee, 2018). En kvinna förklarade att hon under sina 30 år aldrig kunnat 

haft smärtfritt samlag och att hon aldrig kunnat ha en relation i mer än sex månader (Moradi et 

al., 2014). Medan en av de äldre kvinnorna i studien av Denny och Mann (2006) berättade att 

trots dyspareunia så lyckas hon och partnern finna alternativa sätt. 

 

Kvinnorna berättade att deras partners sätt att hantera deras sjukdom kunde förändras från dag 

till dag och de upplevde att de kunde vara allt ifrån överbeskyddande, känslokall, accepterande 

och stöttande (Hållstam et al., 2018). En kvinna i studien av Rush och Misajon (2018) upplevde 

att hon förlorat trovärdigheten till sin man och barn då de hade svårt att förstå henne. En annan 

kvinna i studien av Denny (2004) berättade att hennes förhållande tagit slut då hennes partner 

inte kunde lära sig att hantera hennes sjukdom. En del kvinnorna upplevde att de fick 

emotionellt och bra stöd från familj och vänner. Även fast endometrios kunde tära på 

relationerna så kunde kvinnorna känna att deras partner var den personen som gav mest stöd 

och hjälpte dem att klarat av de fysiska och känslomässiga som sjukdomen medför. En kvinna 
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berättade att hon känner sig välsignad av att ha fått en partner som har stannat kvar hos henne 

och stöttat i sjukdomsförloppet (Denny, 2004). Vanligtvis så berättade kvinnorna om deras 

sjukdom till endast partner och familj vilket gjorde att de blev beroende av nära anhöriga när 

smärtan var som värst. Kvinnorna fick stöd från anhöriga i att utföra uppgifter som de själva 

inte kunde genomföra på grund av sjukdomen (Roomaney & Kagee, 2018). 

 

Många kvinnor undvek att starta nya relationer och några valde att leva ensamma (Roomaney 

& Kagee, 2018; Moradi et al., 2014). En kvinna berättade att hon inte ville eller orkade starta en 

ny relation när hon har endometrios (Moradi et al., 2014). För många yngre kvinnor fanns en 

oro för bland annat intima relationer, särskilt på grund av dyspareuni. En kvinna menade att en 

relation förknippades med att ha sex och berättade att en avgörande faktor i en relation för 

många killar i hennes ålder var att kunna ha sexuellt umgänge (Rush & Misajon, 2018).  

Smärtan vid endometrios påverkade också relationen mellan kvinnorna och deras barn enligt 

flertalet studier (Jones et al., 2004; Hållstam et al., 2018; Grogan et al., 2018; Roomaney & Kagee, 

2018). Beroende på grad av smärtan så kunde också familjeaktiviteter bli lidande (Hållstam et 

al., 2018). Kvinnorna kände att de ofta var på dåligt humör och var väldigt känslig vilket ofta 

gick ut över familj, vänner och barn (Jones et al., 2004). Att ta hand om sina barn och vara 

mamma var något som kvinnorna kunde uppleva som svårt och när smärtan från endometrios 

tog över så kunde det bland annat gör att kvinnorna inte kunde leka med sina barn. De kunde 

uppleva att de ibland var barnen som fick ta hand om sina mammor istället för tvärtom 

(Roomaney & Kagee, 2018). En annan kvinna berättade att smärtan gjorde att hon helst av allt 

ville stanna i sängen hela dagen men att det inte var ett alternativ eftersom hon har ett barn att 

ta hand om (Jones et al., 2004). 

Negativ effekt på sociala relationer  

Sjukdomen endometrios kunde påverka det sociala livet och relationen till vänner (Rush & 

Misajon, 2018; Denny, 2004; Grogan et al., 2018). Många kvinnor kände sig även isolerad på 

grund av smärtan (Moradi et al., 2014; Grogan et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018; Jones et 

al., 2004; Hållstam et al., 2018). Kvinnorna berättar att vänner som inte kunde relatera till 

endometriossmärtor hade svårt att förstå kvinnorna när de var tvungna att ställa in bokade 

aktiviteter (Hållstam et al., 2018). En kvinna berättade bland annat att på grund av smärta så 
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har hon inte kunnat involvera sig i vissa typer av sociala aktiviteter och har därför tappat 

många vänner (Rush & Misajon, 2018). På grund av sjukdomen så har kvinnorna behövt ändra 

eller avbokat planerna så pass många gånger att vännerna tröttnat och ibland fick kvinnorna 

ljuga om sin situation för att ha en “bättre” orsak för det förändrar planerna, detta för att de inte 

vågat berätta om den faktiska orsaken av rädsla för att bli kritiserad (Grogan et al., 2018). 

Kvinnorna kunde också känna sig orolig för att inte bli betrodd och upplevde att de inte fick en 

bra förståelse av människor (Grogan et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). Som en kvinna i 

studien av Rush & Misajon (2018) berättade “Det är ansträngande att försöka hålla ihop det för du 

har ett tillstånd som samhället inte förstår”(s. 314).  

Alla kvinnor i studien av Jones et al. (2004) kunde relatera till att de ofta kände sig trötta och 

energilösa på grund av smärtan vilket också hade en negativ effekt på deras sociala liv. Smärtan 

gjorde att det inte fanns energi för både sociala aktiviteter och familj och de fick därför 

prioritera (Roomaney & Kagee, 2018). Även sömnbrist på grund av smärtan kunde orsaka att 

kvinnor missade det sociala i vardagen (Hållstam et al., 2018).  

Socialt stöd spelade en viktig roll i kvinnornas liv och stödet från vänner hade en stor betydelse 

för kvinnorna när de hade svårt att utföra en del uppgifter på grund av smärtan (Roomaney & 

Kagee, 2018). Bland annat en kvinna i studien av Denny (2004) berättade att hon har haft bra 

stöd av sina vänner vilket gör att hon känner sig lyckligt lottad. 

 

Självhantering och egenvård 

Att lära sig ta hand om sig själv  

Att bli sin egen expert och införa egenvård kan ge både positiva och negativa upplevelser.  

Många av kvinnorna upplevde egenvård som något positivt och genom att ta kontroll i den 

egna vården fick de samtidigt en kontroll över deras hälsotillstånd (Seear, 2009), vilket en 

kvinna i studien berättade: 

 

“Jag tror att jag vill känna att jag kan ta hand om mig själv...Jag försöker fixa mig själv och är mer 

engagerad i min egen bättring. Att inte alltid behöva sträcka sig efter en tablett, nå en läkare. Så jag 

gissar att det va att vilja ta äganderätt, att säga `Jag kan sköta det här`` (s. 199).  
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Kvinnor som kunde acceptera sin endometrios kunde också hantera sin sjukdom genom att ta 

kontroll istället för att se sig själva som offer. De såg också sin skyldighet i att hitta lämpliga 

hanteringsstrategier för deras fysiska mående, sociala interaktioner och arbete (Hållstam et al., 

2018).   

 

Kvinnorna berättade också att de tyckte att vården brast i sin roll om att ge information, så 

några kvinnor valde att gå med i endometriosföreningar och supportgrupper där de fick 

givande information och många bra råd (Huntington & Gilmour, 2005). Även kvinnor i studien 

av Seear (2009) kunde finna information genom att gå med i stödgrupper och genom att läsa 

självhjälpsböcker. En del kvinnor kände att det kunde vara överväldigande att söka information 

då det blev svårt att sålla ut bra fakta. Några kvinnor upplevde det förvirrande och svårt att 

förstå information från till exempel vetenskapliga artiklar som de hittade. En annan kvinna 

menade att hon tillochmed fått ökad ångest av mer kunskap kring sjukdomen då hon fått mer 

förståelse kring risker med sjukdomen. Det tidskrävande arbetet med att hantera sin sjukdom 

kunde upplevas som det största problemet med sjukdomen då det krävdes mycket energi både 

psykisk, fysisk och mentalt (Seear, 2009).  

 

Bra information om endometrios gjorde det lättare för kvinnorna att hantera den. Många 

kvinnor upplevde dock bristande kunskap eller ingen kunskap om sjukdomen och förlitade sig 

på information från hälso- och sjukvården (Roomaney & Kagee, 2018). Läkare kunde 

uppmuntra kvinnor att ta en mer aktiv roll i den egna vården och råd som gavs till kvinnorna 

var att minska stress, sköta sömn och träning, ändra sina kostvanor och gå ner i vikt (Seear, 

2009). 

Strategier och metoder  

Kvinnorna använde sig av både problem- och känslofokuserade strategier för att klara av att 

hantera de problem och symtom som sjukdomen medför. De problemfokuserade strategierna 

innebar att kvinnorna skulle engagera sig i självhantering och få bättre kunskap om sin 

sjukdom, göra ett schema över social- och arbetsrelaterade aktiviteter kring sin 

menstruationscykel och att skapa tillit till socialt stöd. Med de känslofokuserade 
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hanteringsstrategierna så innebar det att man skulle finna sig i att leva med sin sjukdom, tänka 

positivt, motivera sig själv, förbereda sig mentalt och framkalla andlighet (Roomaney & Kagee, 

2018). I studien av Huntington och Gilmour (2005) så beskriver en kvinna att det inte finns 

några alternativ än egenvård och att lära sig hantera smärtan:  

 

“Jag måste nu göra alla dessa livsstilsförändringar, det är allt jag kan göra, det är antingen självmord 

eller stå upp och kämpa, göra livsstilsförändringar, använda mediciner som hjälp om det fungerar…” (s. 

1129).  

 

Att göra kostförändring var något som togs upp i flera studier att kvinnor testat (Huntington & 

Gilmour, 2005; Seear, 2009; Denny, 2009). Att äta en hälsosam kost med ett högt innehåll av 

grönsaker och frukt och avstå från koffein och mejeriprodukter rekommenderades (Huntington 

& Gilmour, 2005). Vad kvinnorna gjorde för kostförändringar varierade, bland annat undveks 

processad mat och mat med konserveringsmedel, gluten, vete och mejeri. Kvinnorna minskade 

också intag av koffein, alkohol och choklad och ökade proteinintaget (Seear, 2009). Många 

kvinnor fick också intresse för alternativ- och komplementärmedicin (Huntington & Gilmour, 

2005; Seear, 2009; Moradi et al., 2014), som akupunktur och kinesiska örter (Huntington & 

Gilmour, 2005; Seear, 2009). 

 

Flera av kvinnorna hanterade sina symtom genom att använda sig av smärtstillande läkemedel 

och värme som kunde lindra smärtan (Huntington & Gilmour, 2005; Riazi et al., 2014; Denny, 

2009; Manderson et al., 2008). Några kvinnor berättade att dessa metoder inte alltid hjälpte mot 

smärtan och då var intravenös smärtstillande det enda alternativet (Riazi et al., 2014). Andra 

kvinnor berättade att de även använde alkohol för att kunna sova (Huntington & Gilmour, 

2005). För att få upp humöret och lindra smärtan så kunde också träning vara bra. En kvinna 

berättade att sen hon börjat träna har hon också börjat må bättre (Huntington & Gilmour, 2005). 

I studien av Seear (2009) så användes också träning som en hanteringsstrategi medans kvinnor i 

studien av Roomaney & Kagee (2018) använde sig av strategier där de bland annat begränsade 

den fysiska aktiviteten. 
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Andra metoder som användes för att lindra symtom var att ta hormontabletter, vitaminer, 

avslappnande oljor och antidepressiva för att minska stress. Yoga och börja göra egna 

kemikaliefria rengöringsprodukter var också metoder som användes för att minska symtom 

(Seear, 2009). Att lägga något tungt på magen kunde minska smärtan under några minuter 

(Riazi et al., 2014). Några kvinnor använda sig av TENS maskiner (Denny, 2009; Manderson et 

al., 2008) och en kvinna använde andningstekniker för att ta sig igenom smärtan, att få orgasm 

och massage kunde också lindra smärtan (Manderson et al., 2008).  

Diskussion  

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse och erfarenheter av att leva med 

smärta vid endometrios. Detta gjordes genom en litteraturöversikt med enbart kvalitativa 

studier då fokus låg på kvinnornas upplevelse och egna levda erfarenheter. Studien syftade inte 

till att kunna generalisera eller överföra resultatet till en bredare population utan snarare att få 

en fördjupad förståelse och inblick i kvinnornas erfarenheter och upplevelser. Som Polit och 

Beck (2017, s. 491) också skriver så har ofta kvalitativa studier inte som syfte att kunna 

generalisera resultat till en specifik population utan syftar istället till att upptäcka varierade 

verkligheter, mening och betydelser. 

 

För att styrka en studies trovärdighet enligt Polit och Beck (2017) så diskuteras bland annat 

trovärdighet (eng. Credibility), pålitlighet (eng. Dependability) och överförbarhet (eng. 

Transferability) (Polit & Beck, 2017, s. 559-560). En styrka för denna litteraturöversikt är att den 

gjorts enligt viss praxis för litteraturöversikt och innehållet följer således en viss struktur som 

dokumenterats stegvis. En väldokumenterad metod ökar pålitligheten då litteraturöversikten 

på så sätt kan replikeras vilket då även styrker trovärdigheten.  

 

Sökningar har gjorts i tre databaser för att inte gå miste om relevanta artiklar och på så sätt 

optimera sökningen. Då det under sökningen uppkom svårigheter i att finna kvalitativa studier 

med fokus på kvinnors upplevelse med en begränsning på tio år så sattes istället en 15 års 

tidsbegränsning. Att öka tidsbegränsningen gjordes för att både kunna uppnå högre kvalité på 
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artiklarna och för att utöka relevanta träffar utifrån inklusion- och exklusionskriterierna. Att 

alla artiklar kvalitetsgranskas styrker också resultatet då det säkrar att artiklarna som ingår 

håller en viss kvalité och att innehåller i artiklarna är relevant utifrån syftet.  

 

 

Vid kvalitativa studier går det inte att garantera att resultatet inte har påverkats under 

bearbetningen vilket kan påverka både överförbarheten och trovärdigheten negativt. Inga 

geografiska begränsningar satts vid denna litteraturöversikt, vilket innebär att inkluderade 

artiklar gjorts på varierande geografiska platser. Det kan således förekomma bland annat 

kulturella eller socioekonomiska skillnader som kan bidra till att vården och bemötande ser 

annorlunda ut och att kvinnorna har olika förutsättningar och bakgrund, något som kan bidra 

till minskad överförbarhet till en specifik population. Samtidigt framkom det i resultatet att 

många upplevelser och erfarenheter var liknande bland kvinnorna oavsett geografisk 

bakgrund, kulturella och socioekonomiska skillnader. Något som då istället kan ses som en 

styrka i både trovärdighet men även överförbarhet då resultatet visar liknande upplevelser 

oavsett kvinnornas bakgrund, plats, kontext eller kultur.    

Trovärdigheten diskuteras för att uppnå tillit till innehållet och tolkningar i studien och på så 

sätt och öka förtroendet till att fynden i en studie är trovärdig och sann. Pålitlighet är frågan om 

stabilitet i resultatet och huruvida samma resultat skulle erhållas om studien replikeras. För att 

kunna uppnå trovärdighet behöver pålitligheten diskuteras. Överförbarheten diskuteras för att 

visa i vilken potentiell grad fynden kan överföras till eller ha användbarhet för andra kontext 

eller grupper (Polit & Beck, 2017, s. 559-560). 

 

Vid analysen och tolkning av kvalitativa data där material bearbetas och skrivs om efter egna 

tolkningarna av texten så finns det alltid en risk för feltolkning. Det är också svårt att beskriva 

hur tolkningarna gått till väga, som Polit och Beck (2017, s.530) skriver att det finns svårigheter i 

att beskriva hur ett analysförfarande har gått tillväga i kvalitativa studier. Det finns också risk 

för att egna värderingar påverkar analys och resultat, något som försökts undvikas genom att 

arbetet och tolkningar kontinuerligt diskuterats och analysen genomförts både självständigt och 

gemensamt. Då alla artiklar i resultatet var skrivna på engelska och denna litteraturöversikt 
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skrevs på svenska så behövdes artiklarna översättas vilket kan ha bidragit till fel i 

översättningen och feltolkning av texten.  

 

För att öka antalet deltagare och studier som inkluderades i resultatet och på så sätt styrka 

litteraturöversikten ytterligare så skulle även kvantitativa studier kunnat inkluderas. Genom att 

använda sig av kvantitativa studier skulle deltagarantalet kunnat öka vilket också skulle kunnat 

styrka både överförbarheten och trovärdigheten av resultatet. Att inkludera även kvantitativa 

studier i resultatet skulle också kunnat bidra till att tidsspannet skulle kunnat begränsas 

ytterligare och senare forskning skulle kunnat använts.  

Resultatdiskussion 

Huvudfynden i denna litteraturöversikt visade att kvinnor upplevde att smärta vid 

endometrios hade en negativ påverkan på livet på flera sätt, både kroppsligt, mentalt och 

socialt. Smärtan påverkade bland annat kvinnornas möjligheter att utföra dagliga aktiviteter, 

skola och arbete och hade även en negativ inverkan både det fysiska och psykiska 

välbefinnandet. Kvinnornas relationer både till familj, vänner och kollegor påverkades också 

negativt av smärtan och kunde bland annat bidra till ett mer socialt begränsat liv för kvinnorna. 

Kvinnorna hade också erfarenhet av olika självhantering- och egenvårdsstrategier för att 

hantera smärtan.  

 

Det framkom i resultatet att relationen till bland annat familj kunde påverkades negativt av 

smärta och endometrios. Kvinnorna upplevde bland annat ingen eller lite förståelse och det 

kunde variera hur partner förhöll sig till sjukdomen. Att som partner vilja involvera sig i 

vården för kvinnorna men samtidigt inte få information om hur sjukdomen påverkar relationen 

tar Ameratunga, Flemming, Angstetra, Ng och Sneddon (2017) upp i sin studie där man 

undersökte hur partners (n=51) påverkades av sjukdomen och där 80 procent svarade att det 

inte fått tagit del av någon information hur endometrios kan påverka relationen. Resultatet 

visade också att två tredjedelar av partnerna involverade sig i vården av kvinnorna 

(Ameratunga et al., 2017). Att partner involverar sig i vården är något som också tas upp i 

teorin om egenvårdsbalans enligt Taylor & Mclaughlin (1995) där det beskrivs hur familjen har 

starka band med åtaganden och hängivenhet som inkluderar vissa skyldigheter. Familjen har 
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också betydelsefulla mål gentemot varandra att skapa, bibehålla och stödja både social, fysisk, 

psykisk och emotionell utveckling. Även egenvård är något som familjen lär sig och 

egenvården kan se ut på ett annorlunda sätt vid familjerelationer i jämförelse med en ensam 

individ. Sjuksköterskan kan därför behöva anpassa omvårdnaden beroende på hur 

familjesituationen för individen ser ut (Taylor & Mclaughlin, 1995, s. 350,361-363). Att 

inkludera, informera och utbilda partner och familjen om endometrios skulle kunna öka 

förståelsen för sjukdomen och eventuellt då även stödet för kvinnor i hemmet. Vid vård av 

kvinnor med endometrios kan det behövas ta hänsyn och anpassa vården till om kvinnan lever 

ensam, i relation eller har familj.  

 

I resultatet upplevde även kvinnor att bra stöd från partner och vänner var till en stor hjälp i att 

klara av och hantera sjukdomen. Att kvinnor upplevde stöd från relationer som positivt vid 

endometrios visar även Facchin, Saita, Barbara, Dridi och Vercellini (2018) i sin studie, där 

visade resultatet att kvinnorna som upplevde stöd och kärlek från bland annat partner och 

anhöriga också mådde bättre mentalt.  

Detta visar att om kvinnorna får stöd eller inte från deras familj eller partner skulle kunna 

påverka hur väl kvinnorna hanterar sjukdomen men också hur det mår mentalt. Stödet från 

familj, vänner och partner skulle således kunna vara en viktig del för välbefinnandet hos 

kvinnorna.  

 

Resultatet visar att smärtan kunde påverka kvinnorna både fysiskt och psykiskt, det framkom 

även att risken för psykisk påfrestning kunde öka när kvinnor inte fick hjälp av vården eller när 

kvinnor behandlades med ignorans. Det framkom även i resultatet att när kvinnor istället 

kände sig bekräftade och att hälso- och sjukvårdspersonal lyssnade så kunde de uppleva 

lättnad och en ökad självkänsla. Vården borde vara mer uppmärksam på psykisk ohälsa hos 

kvinnor med endometrios då bland annat en tidigare studie av Cox et al. (2003) visat att både 

depression och självmordstankar förekommer vid sjukdomen. Att smärta vid endometrios 

påverkar det psykiska välbefinnandet visar även studien av Facchin et al. (2015) där en grupp 

kvinnor med endometriosrelaterad bäckensmärta (n=78) jämfördes med en grupp kvinnor som 

inte upplevde bäckensmärta (n= 32) och en kontrollgrupp (n=61). Resultatet visade att kvinnor 
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med endometriosrelaterad bäckensmärta hade sämre mental hälsa, i form av depression och 

ångest, samt att smärtan påverkade livskvalitén negativt jämfört med de andra två grupperna.  

Utifrån vad resultat och ovan nämnda studier visat så kan det vara viktigt att se människan ur 

ett holistiskt synsätt vid endometrios och inte endast vilka symtom som måste behandlas. Då 

smärta ofta spontant kan förknippas med fysiska symtom så finns en risk att fokus läggs på just 

behandling av dessa symtom, något som skulle kunna bidra till att den psykiska och mentala 

påverkan av sjukdomen glöms bort. Att ett holistiskt synsätt är positivt i vården är något som 

Delaney och Bark (2019) tar upp sin studie vilket visar att en sjuksköterska med holistisk syn 

kan öka känslan av trygghet, stöd och förtroende vid kronisk sjukdom samt att bli hörd och 

bekräftat kan öka känslan av makt. 

 

Att vården brast i information om sjukdomen framkom också i resultatet och gjorde att ansvaret 

att söka fram information hamnade hos kvinnorna. Något som kan ses som negativ enligt 

Facchin et al. (2018) som visade att det var stressande för kvinnorna att själva söka information 

och att information som kvinnor hittar inte är individanpassat vilket kan leda till att kvinnorna 

felbehandlar sig själva. Rommaney och Kagee (2016) visar dock att det kunde ses som positivt 

att kvinnor själva läste forskning om deras sjukdom då de fick tillgång till andra kvinnors 

erfarenheter och upplevelser som i sin tur bidrog till att det kände sig mindre ensam i 

sjukdomen.  

Utifrån detta skulle det kunna innebära att om kvinnorna själv tar ansvar och söker information 

under rätta förhållanden så skulle det kunna vara positivt i den aspekten att kvinnorna får lära 

sig om andras erfarenheter. Samtidigt borde inte kvinnor känna sig tvingad till att söka 

information på grund av brister och okunskap från vården, istället borde vården bidra till en 

god och trygg kunskapsgrund för att vidare kunna motivera kvinnor till ökad kunskap och 

sjukdomsinsikt. Att vården har en informerande roll visar både Gilmour, Huntington och 

Wilson (2008) och Altman och Wolcyzk (2010) studier där vården har en betydande roll i att lära 

ut och att kunskap gjorde det lättare att hantera sjukdomen för kvinnorna. Även Orem (1995, s. 

304-311) beskriver i sin teori om egenvårdsbalans hur sjuksköterskan har en lärande och 

stödjande roll för att öka förmågan till god egenvård och även uppgifter i att vägleda och ge 

rådgivning. 
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I resultatet upplevde också kvinnorna att det kunde hantera sin sjukdom bättre om de tog 

ansvar för den egna vården och accepterade sjukdomen. Resultatet visade också att kvinnorna 

hade erfarenheter av olika metoder för att hantera bland annat smärtan vid endometrios där 

värme, kostförändring och användning av smärtstillande läkemedel var metoder som var 

återkommande. Det var även vanliga metoder i en studie av Armour, Sinclair, Chalmers och 

Smith (2019) där vanligaste självhantering strategierna bland kvinnorna (n=484) var (värme 

(70%), vila (68%) och meditation eller andningsövningar (47%), bäst effekt på symtomen hade 

dock cannabis, värme och kostförändringar. Egenvård är något som beskrivs av Orem (1995, 

s.170-172) som en handling en individ gör för sig själv för att bevara liv, hälsa och 

välbefinnande och att den måste anpassas beroende på egenvårdskrav och hälsotillstånd. 

Egenvård skulle därför kunna ses som det kvinnorna själva gör för att ta kontroll och gör för att 

deras hälsotillstånd ställer krav. Vid smärta gör kvinnorna ett aktivt val att utföra dessa 

handlingar med syfte att förbättra sin situation och de olika metoder och strategier som 

används skulle därför kunna ses som egenvård som kvinnorna tillämpar för att bevara 

välbefinnande och en förbättrad livskvalité. Omvårdnaden för dessa kvinnor skulle därför 

enligt Orems teori (1995, s.177; Orem & Taylor, 2011) kunna vara att bevara egenvårdsbalansen 

där kvinnorna får stöd i att utveckla sin förmåga för att möta och anpassa egenvården utifrån 

egenvårdskraven. 

Slutsats  

Endometrios påverkar hela kvinnans liv och orsakar flera dimensioner av lidande. Då ingen 

botande behandling finns är egenvård och självhantering något som kvinnor använder för att 

lindra symtom och öka livskvalitén, där vården kan ha en viktigt informativ och utbildande 

roll. Stöd från familj och partner kan också spela en viktig roll i kvinnans liv vid endometrios 

vilket även vården borde ta hänsyn till. För att minska risken för sena diagnoser och onödigt 

lidande både fysiskt och psykiskt för kvinnorna bör vårdpersonal också få ökade kunskaper om 

sjukdomen och symtombilden. Att informera allmänheten om sjukdomen skulle kunna bidra 

till ökad förståelse för kvinnorna men också kunna bidra till att kvinnor söker vård snabbare. 

Framtida forskning med kvalitativ ansats ur både patient- och sjuksköterskeperspektiv skulle 

kunna bidra till ökad förståelse för hur kvinnorna påverkas av sjukdomen och hur de hanterar 

den men också hur man skulle kunna förbättra vård och omvårdnaden för dessa kvinnor.  
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