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Abstrakt 
Introduktion. Endometrios är en inflammatorisk, kronisk östrogenberoende sjukdom i 

endometriet. Symtom kan vara smärta, dysparenui, infertilitet och minskad 

prestationsförmåga på grund av tröttheten. Det är svårt att ställa diagnos då endometrios kan 

vara svårupptäckt på grund av ospecifika symtomen. Syfte. Att undersöka hur kvinnor med 

endometrios påverkas av sin sjukdom. Metod. I denna studie användes litteraturöversikt som 

metod. Fjorton originalartiklar, både kvalitativa och kvantitativa, publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter har studerats. Resultat. Endometrios påverkar kvinnors vardagliga liv negativt, på 

ett socialt, psykiskt och fysiskt plan. Ett av de stora problemen kvinnorna har är smärta, som 

kommer till följd av sjukdomen. Smärtan påverkar många aspekter negativt så som arbetet, 

vardagslivet och det sociala livet. De upplever att sjukdomen inte tas på allvar av 

omgivningen och sjukvårdspersonal har bristande kunskap och förståelse. Diskussion. Bristen 

på kunskap om sjukdomen bland sjukvårdspersonal bidrar till att kvinnor inte blir sedda och 

rätt behandlade. Att kvinnor negligeras kan leda till social isolering och psykisk ohälsa. 

Slutsats. En ökad kunskap och förståelse hos sjukvårdspersonal skulle bidra till bättre 

omvårdnad, behandling och omhändertagande av kvinnorna, vilket kan öka deras 

välbefinnande. Mer forskning behövs om sjukdomens etiologi och omvårdnad. 

Nyckelord: Bekräftelse, endometrios, infertilitet, kunskap, litteraturöversikt, smärta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  

Institutionen för Hälsovetenskap (sjuksköterskeprogrammet) 

Examinator: Annika Karlström, annika.karlstrom@miun.se 

Handledare: Daisy Raukola, daisy.raukola@miun.se 

Författare: Cajsa Eriksson caer1007@student.miun.se, Lotta Horngren loho1001@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Huvudområde: Omvårdnad 

Termin, år: 6, 2013  

  

mailto:caer1007@student.miun.se
mailto:loho1001@student.miun.se


 
 

Abstract 
Introduction. Endometriosis is an inflammatory, chronic estrogen dependent disorder of the 

endometrium. Symptoms can include pain, dyspareunia, infertility and decreased performance 

due to fatigue. It’s difficult to diagnose as endometriosis can be difficult to detect because of 

nonspecific symptoms. Purpose. To investigate how women with endometriosis are affected 

by their disease. Method. In this study a literature review were used as method. Fourteen 

original articles published in scientific journals were studied. Results. Endometriosis affects 

women's daily lives negatively, socially, psychologically and physically. One of the major 

problem women had were pain, which comes as a result of the disease. The pain affects work, 

family life and social life negatively. They felt that the illness wasn’t taken seriously by the 

environment and health care professionals had a lack of knowledge and understanding. 

Discussion. The lack of knowledge about the disease among health care professionals does 

not contribute to let women be seen and treated correctly. That women are neglected can lead 

to social isolation and mental illness. Conclusion. Increased knowledge and understanding 

among the medical staff would contribute to better treatment, care and well-being among the 

women. More research is needed on the disease etiology. 

Keywords: Confirmation, endometriosis, infertility, knowledge, literature review, pain. 
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Introduktion 

De patienter som drabbats av en kronisk sjukdom upplever ofta negativ påverkan på sin 

livskvalitet (Kolotylo & Broome, 2000; Arnold, Crofford, Mease, Burgess, Palmer, Abetz et 

al. 2008). Dessa patienter har ofta ett stort behov av omvårdnad i form av utbildning, stöd och 

praktisk hjälp att klara av sitt vardagliga liv (Sylvain & Talbot 2002). 

 

Endometrios är en inflammatorisk, kronisk östrogenberoende sjukdom i endometriet. Den 

yttrar sig genom en inflammatorisk reaktion som kan leda till ärrvävnad. Den kan vara 

belägen på olika platser i kroppen men är vanligast på bukhinnan, äggstockar, urinblåsan, 

tarmen, vaginan och i sällsynta fall även utanför bäckenområdet exempelvis i lungorna. 

Bäckensmärta är vanligt, likaså svårigheter att bli gravid (Farrell & Garad, 2012). När 

livmoderslemhinnan, endometrium, befinner sig utanför sin normala plats i uterus kallas det 

för att slemhinnan är ektopisk, detta är endometrios. Den ektopiska slemhinnan bildar cystor 

och fungerar precis som den i uterus och blöder, när den blöder fylls cystorna med blod. 

Endometrios ter sig som körtlar och sitter ofta i närheten av uterus, vanligt är att de växer i 

myometriet, livmodermuskulaturen (Borgfeldt, Åberg, Andersson, & Andersson, 2010, s. 

229). 

 

Symtom på endometrios kan vara allvarlig akut och/eller kronisk smärta, dysmenorré, 

dysparenui, infertilitet eller svårighet att bli gravid, besvärliga menstruationer, trötthet, 

minskad prestationsförmåga på arbetet eller i studierna på grund av tröttheten. Det kan även 

ge blödningsrubbningar, molvärk och en tyngdkänsla (Borgfeldt et al., 2010, ss. 229-230). 

Endometrios drabbar en av tio kvinnor i reproduktiv ålder, oftast är de drabbade mellan 15-49 

år (Farrell & Garad, 2012). Debut är ofta i 25-30 årsåldern. Det är svårt att ställa diagnos då 

endometrios kan vara svårupptäckt. En graviditet kan göra att sjukdomen tillfälligt läker ut, 

svårigheten är dock att många har svårt att bli gravida (Borgfeldt et al., 2010, ss. 229-234). 

 

Enligt tidigare forskning är endometrios en av de vanligaste orsakerna till infertilitet. Det 

diskuteras fortfarande angående sjukdomens etiologi och patogenes, men forskarna är eniga 

om att sjukdomen är multifaktoriell (Nasyrova, Sotnikova, Baystrukova, Krivoschchekova, 

Novitsky, Kupriyanova et al., 2011).  
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Osäkerheten om vad som ska hända gör det svårt för kvinnorna att kunna hantera 

livssituationen (Seear, 2009b). Hanteringen av oväntade situationer beror på vilken känsla av 

sammanhang personen har, en hög känsla av sammanhang (KASAM), gör det lättare att 

hantera svåra situationer då individen inte känner sig som ett offer eller tycker sig bli 

behandlad orättvist. De individer med en låg KASAM finner sällan något meningsfullt i livet 

och upplevde oväntade situationer som betungande. Det kan även vara så att en person 

upplever hög KASAM i vissa situationer och låg i andra. Det är lättare att få en hög KASAM 

om förståelse finns för problemet och det blir då lättare att hantera. Vid stor förståelse ökar 

motivationen att söka resurser och försöka lösa problemet. Finns inte information och resurser 

för att hantera en svår situation försvinner meningsfullheten och hanteringen blir svår att 

utföra (Antonovsky, 2005, ss. 45-50).   

 

De fyra grundläggande ansvarsområdena som en sjuksköterska har är att förebygga sjukdom, 

främja hälsa, återställa hälsa och lindra lidande (ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor, 2007, s. 

3). Att hjälpa patienten uppnå det hon/han upplever som välbefinnande, hälsa eller fridfull 

död är sjuksköterskans uppdrag enligt Kirkevolds tolkning av Virginia Henderson. Hälsa är 

enligt Henderson frånvaro av sjukdom, förströelse, rekreation, samvaro med andra samt 

meningsfull sysselsättning. Sjuksköterskans uppgift är att idka allmän omvårdnad som bland 

annat att hjälpa patienten till sömn och vila, få kontakt med andra människor, uttrycka känslor 

och behov, meningsfull sysselsättning och främja normal utveckling och hälsa. Henderson 

framhåller även vikten av uppfinningsrikedom hos sjuksköterskan och att hon/han alltid utgår 

från patientens behov och önskemål. Det är sjuksköterskans uppgift att skapa en relation till 

patienten och lära känna individen så sjuksköterskan kan ge optimal vård, omsorg och förstå 

vad patienten behöver genom att skapa ett samspel (Kirkevold, 2000, ss. 116-121). Mao och 

Anastasis (2010) studie har visat att sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden av 

patienter med endometrios. Det kan förbättra vårdkvalitén och göra det enklare för patienten 

att hantera sin behandling och sjukdomsförloppet. 

 

Var tionde kvinna drabbas av endometrios  (Farrell & Garad, 2012). Endometrios har flera 

symtom och uttrycker sig på flera olika sätt, om inte annat på ett smärtsamt sätt. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge dessa kvinnor det bästa bemötandet är det viktigt att denne har 

en förståelse och kunskap i hur endometrios upplevs av dessa kvinnor och hur den påverkar 

deras liv. Det är viktigt att sjuksköterskan kan ge kvinnorna stöd och handledning för att de 

ska kunna klara av sin vardag på bästa sätt. Lika viktigt är att sjuksköterskan ska kunna ge en 



 

6 
 

bra omvårdnad vid behandlingar och eventuella ingrepp. I denna litteraturöversikt används 

begreppen livskvalitet och det dagliga livet som synonyma begrepp eftersom de beskriver hur 

kvinnan och hennes och partner upplever sitt vardagliga liv.     

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor med endometrios påverkas av sin 

sjukdom. 

Frågeställning 

Hur påverkar sjukdomen endometrios patientens fysiska, psykiska och sociala liv?  

Samt hur påverkas sexualitet och familjerelationer av sjukdomen? 

Metod 

Denna studie är en litteraturöversikt, vilket innebär en översikt över ett visst områdes 

kunskapsläge och befintlig forskning exempelvis för att visa hur mycket som har studerats 

inom ett visst område (Friberg, 2012, s. 133). I december 2012 gjordes en sökning i PubMed 

och Cinahl via EBSCO med sökordet endometriosis som major topic/heading i kombination 

med sökorden family, family relation, family health och daily living. Dessa sökningar 

resulterade i nio artiklar efter att ha läst och granskat dem mot studiens syfte. Nästa sökning 

gjordes i januari 2013 i PsycInfo med sökordet endometriosis som heading i kombination med 

sökorden coping och experience. Denna sökning resulterade i två artiklar efter att ha läst och 

granskat dem mot studiens syfte. En tredje sökningen gjordes senare i januari 2013 i PubMed 

med sökordet endometriosis som major topic tillsammans med nursing och resulterade i två 

artiklar efter granskning mot studiens syfte. För dessa sökningar se tabell 1-3. Manuella 

sökningar har även gjort utifrån artiklarnas referenslistor och det resulterade i en artikel efter 

granskning mot studiens syfte. Alla sökord är översatta i svenska Mesh förutom sökorden 

coping, daily living och experience som är fritext sökning.  

 

Inklusionskriterierna inkluderade originalartiklar skrivna på engelska, publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter, innefattar abstrakt samt valda sökord. Artiklarna skall behandla 

kvinnor i fertil ålder med sjukdomen endometrios och hur den påverkar de drabbade 

kvinnornas sociala och vardagliga liv samt familjerelationer.   
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Exklusionskriterierna exkluderade artiklar publicerade på annat språk än engelska, saknar 

abstrakt, saknar sökord eller är reviewartiklar. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, datum 2012-12-17 

Databas 

 
Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed Endometriosis (major topic) 

AND Family 

221 60 7 1 

PubMed  Endometriosis (major topic) 

AND Family relation 

5 5 5 2 

PubMed  Endometriosis (major topic) 

AND Family health 

33 33 8 1 

PubMed Endometriosis (major topic) 

AND Daily living 

37 37 3 1 

PubMed Endometriosis (major topic) 

AND Family AND Daily 

living   

4 4 2 1 

Cinahl via 

EBSCO 

Endometriosis (Major 

subject heading) AND 

Family 

18 18 6 1 

Cinahl via 

EBSCO 

Endometriosis (Major 

subject heading) AND 

Family health 

5 5 5 1 

Cinahl  via 

EBSCO 

Endometriosis (Major 

subject heading) AND Daily 

living 

4 4 2 1 

Fet stil visar Mesh term. Urval 1 visar lästa titlar, urval 2 visar lästa abstrakt och urval 3 visar 

antal valda artiklar till resultatet.  

 

 

Tabell 2. Översikt av litteratursökningar, datum 2013-01-25 

Databas 

 
Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsycInfo Endometriosis (heading) 

AND Coping 

22 22 4 1 

PsycInfo Endometriosis (heading) 

AND Nursing 

41 41 5 1 

Fet stil visar Mesh term. Urval 1 visar lästa titlar, urval 2 visar lästa abstrakt och urval 3 visar 

antal valda artiklar till resultatet.  

 

 

Tabell 3. Översikt av litteratursökningar, datum 2013-01-30 

Databas 

 
Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed Endometriosis (major 

topic) AND Nursing 

41 41 8 2 

Fet stil visar Mesh term. Urval 1 visar lästa titlar, urval 2 visar lästa abstrakt och urval 3 visar 

antal valda artiklar till resultatet.  
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Urval och granskning 

Urval 

Artikelsökningarna genomfördes i aktuella databaser för att dessa innehåller relevant 

forskning inom vårt område. Sökorden utformades efter frågeställningarna och databasernas 

ämneslistor samt översattes till engelska i svenska Mesh. Artiklarna söktes i flera steg genom 

att först läsa artiklarnas rubriker och plocka ut de artiklar som verkade relevanta för studiens 

syfte. Efter detta lästes artiklarnas abstrakt och de som i sin tur var relevanta lästes igenom i 

sin helhet. De artiklar som var av tillräckligt hög kvalitet inkluderades i studien om de 

innehöll rätt urvalskriterier och fanns tillgängliga i fulltext. En artikel hittades genom 

sekundär sökning via referenser från en annan inkluderad artikel.  

Granskning  

De artiklarna som motsvarade studiens syfte, 22 artiklar, gick vidare till kvalitetsgranskning. 

Granskningen utfördes med hjälp av en granskningsmall enligt Friberg i Friberg (2012, ss.33-

34), se granskningen i bilaga 1. Samtliga 22 artiklar granskades av två granskare och därefter 

jämfördes dessa granskningar. De artiklar där granskningen inte samstämde utfördes 

granskningen tillsammans. Efter granskningen exkluderades åtta artiklar som hade låg kvalitet 

eller som inte motsvarade syftet. Låg kvalitet (III) enligt Friberg (2012), se kvalitetsanalys 

nedan.  

 

Kvalitetsvärdering har utförts enligt Fribergs i Friberg (2012) kriterier för kvalitetsvärdering 

av kvantitativa och kvalitativa studier. För att granska artiklarnas kvalitet användes Fribergs 

(2012) granskningsmall.  Mallen innehåller 27 punkter, varav 13 punkter granskas till 

kvantitativa och 14 till kvalitativa studier. De kvalitativa artiklar som uppfyllde 11-14 punkter 

fick hög kvalitet (I), 6-10 uppfyllda punkter ansågs vara medel (II) och 0-5 punkter bedömdes 

ha en låg kvalitet (III). De kvantitativa artiklar som uppfyllde 10-13 punkter hade hög kvalitet 

(I), 6-9 punkter ansågs vara medel (II) och 0-5 punkter bedömdes ha en låg kvalitet (III). 

Därefter rangordnades artiklarna enligt Friberg (2012) efter styrka på en skala från 1-6, där 1 

motsvarar den starkaste och 6 motsvarar den svagaste beviskraften. Då ingen av inkluderade 

artiklar motsvarade punkt fem och sex exkluderades dessa punkter nedan. 

 

1. Randomiserad, kontrollerad studie (RCT). Slumpmässigt urval, resultat som gäller för hela 

populationen, experimentgrupp samt kontrollgrupp.  
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2. Randomiserad, kontrollerad studie där RCT-formatet inte följts fullt ut. Konsekutivt urval, 

ingen kontrollgrupp, kvasi-experiment. 

3. Kvantitativ beskrivande studie, resultaten kan diskuteras och relateras mot andra studiers 

resultat.  

4. Kvalitativa studier, beskrivna erfarenheter av en intervention.  

En översiktstabell formulerades som innehöll författare/årtal/tidskrift/ursprung, syfte, metod, 

deltagare/bortfall, resultat och typ/kvalitet.                                                                                                                              

Analys 
Efter det att artiklarna sammanställts i en översiktstabell lästes artiklarnas resultat flera 

gånger, detta för att hitta gemensamma mönster i resultatet och få en översikt, enligt Granskär 

och Höglund-Nilsen (2008, ss. 180-182) och Friberg (2012, s. 141). Efter genomgång av 

samtliga artiklar urskiljdes tre kategorier i resultatet: Social påverkan, Psykisk påverkan samt 

Fysisk påverkan. Till dessa tre kategorier gjordes även subkategorier. Under Social påverkan 

delades resultatet in i: Livsstilsanpassning, Arbetsliv och Anhöriga. Under Psykisk påverkan: 

Negativ emotionell påverkan och Brist på bekräftelse. Fysisk påverkan delades in i: Smärta, 

Sexualitet och infertilitet och Symtomlindring. 

Etiska överväganden  

Vid ett etiskt övervägande i en litteraturöversikt är det viktigt att välja studier som har fått 

tillstånd från en etisk kommitté eller är noggrant övervägda, ett etiskt resonemang ska finnas. 

Samtliga artiklar som ingår i denna litteraturöversikt och som bedömts motsvara syftet med 

studien har redovisats (Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). Dessutom var kravet att de 

inkluderade artiklarna hade ett etiskt resonemang eller att försökspersonerna i studien hade 

gett informerat samtycke (WMA, 2008). Av de fjorton artiklarna framgick det tydligt ett etiskt 

resonemang i tio av dem. I de resterande fyra granskades artiklarna etiskt innan utgivning 

enligt tidsskrifternas kriterier.   
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Resultat 

Resultatet i denna litteraturöversikt bygger på fyra kvantitativa, nio kvalitativa artiklar samt 

en artikel med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna är utförda i Australien, 

Brasilien, Italien, Norge, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige, USA och Österrike. De 

inkluderade artiklarna beskrivs utförligare i bilaga 1. 

Social påverkan 

Livsstilsanpassning 

Kvinnorna med endometrios menar att det är en ständig kamp att kunna leva ett så normalt liv 

som möjligt och att inte låta sjukdomen ta över. Sjukdomen är en påfrestande faktor för båda 

parter i ett äktenskap, som i vissa fall slutat med skilsmässa (Cox, Henderson, Andersen, 

Cagliarini, & Ski, 2003; Fagervold, Jenssen, Hummelshoj, & Moen, 2009; Gilmour, 

Huntington, & Wilson, 2008). Kvinnorna själva är i flera fall medvetna om att de kanske har 

endometrios men förnekar det för att de blir rädda och inte vill erkänna det för sig själva (Cox 

et al., 2003). Livsstilsförändringar är vanligt förekommande när kvinnorna försöker anpassa 

sina smärtproblem med sitt vardagliga liv. Svårigheter som att avsluta en utbildning eller välja 

ett arbete där det finns möjligheter att vara borta längre perioder, kan bli nödvändigt på grund 

av konsekvenserna av sjukdomen. Många sjukdagar resulterar i att vissa fick sluta sina 

arbeten  (Huntington & Gilmour, 2005). Möjligheten att medverka i sociala aktiviteter som att 

idrotta, promenera och gå på fester begränsas vid endometrios. Smärtor, urinbesvär och 

behovet av att ha närhet till en toalett är exempel på begränsningar som gör att aktiviteter blir 

svåra att medverka i. För att ändra på detta måste kvinnorna lära sig kunna hantera sina 

symtom och prova sig fram till egna behandlingar och hitta aktiviteter som fungerar. Ökad 

kunskap och kännedom om sin sjukdom är något kvinnorna värdesätter högt (Gilmour et al., 

2008).  

Arbetslivet 

En av orsakerna till att kvinnor inte tas på allvar av andra är att endometrios inte ger några 

synliga symtom. Kollegor anklagade kvinnor för att använda symtomen som ursäkt för att 

undvika vissa arbetsuppgifter. När kvinnorna väl berättade vad som var fel blev de inte 

förstådda utan istället tillrättvisade att det inte var något att klaga på. Kvinnorna kände att de 

var tvungna att lida i tysthet då ingen förstod deras känslor (Seear, 2009a). En av endometrios 

många symtom är bäckensmärta som har en stor inverkan på arbetskapaciteten (Bergqvist & 

Theorell, 2001). 
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Anhöriga 

Oförståelsen av kvinnornas problem påverkar hela familjen i det vardagliga livet (Seear, 

2009a).  Känslan av minskad kontroll och hjälplöshet var vanligt hos den manlige partnern till 

de drabbade kvinnorna, de såg kvinnorna lida utan att kunna göra någonting för att hjälpa 

dem. Männen kände även att de inte hade någon de kunde vända sig till för att prata om detta 

då deras vänkrets inte förstod problemet. Kvinnornas nedstämdhet smittade av sig på männen. 

Det männen upplevde som besvärligast var infertilitetsproblemen, att behöva planera 

graviditeter, utredningar samt att de själva kände sig misslyckade då de inte kunde hjälpa 

kvinnan. Sjukdomen medför svårigheter, men några par känner ändå att sjukdomen gör att de 

kommer varandra närmare och att deras relation blir starkare (Fernandez, Reid, & Dziurawiec, 

2006).  

Psykisk påverkan 

Negativ emotionell påverkan 

Kvinnor med endometrios är emotionellt känsliga och många uppvisar tendens till depression 

(Tripoli, Sato, Sartori, Araujo, Girão, & Schor, 2010; Sepulcri & Amaral, 2008). En stor del 

av kvinnorna med endometrios har någon gång behövs använda sig av antidepressiva 

läkemedel. Då besvär och smärtor från sjukdomen eskalerar minskar kvaliteten i det 

vardagliga livet (Sepulcri & Amaral, 2008). Ett stort problem är utvecklingen av depression, 

vissa kvinnor har så allvarliga besvär att de har haft suicidtankar. Kvinnorna känner sig 

värdelösa, och hatade att bli jämförda med andra kvinnor och deras symtom under 

menstruationsperioden. Det vanligaste problemet är diskrimineringen från kollegor och 

familjemedlemmar och anklagelserna av att vara hypokondriker (Cox et al., 2003). 

Menstruationen upplevs som något som ska döljas, en skamfylld och negativ period. Många 

oroar sig för att andra ska märka att de menstruerar, bli utskrattade och försöker dölja detta på 

många sätt (Seear, 2009a). Under perioden innan kvinnorna blir diagnostiserade är det många 

som känner sig frustrerade, isolerade och upplever onödig smärta och lidande. Det är en lång 

och smärtsam period innan behandling sätts in och det kan leda till ett försämrat dagligt liv 

och komplikationer i både det sociala livet och i sexlivet. De känner sig även fysiskt och 

psykiskt handikappade vilket påverkar deras vardagliga liv (Sepulcri & Amaral, 2008; Cox et 

al., 2003). Att få en diagnos känns för många som en lättnad, då det inte bara är något som de 

själva tror sig ha utan det blir bekräftat (Huntington & Gilmour, 2005). 
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Brist på bekräftelse 

Orsaker till att det tar så lång tid att få diagnos är enligt Cox et al. (2003) i en studie från 

Australien, bland annat bristen på kunskap om endometrios hos allmänläkare samt avsaknad 

av empati hos dem. Läkarna själva håller med om de är dåligt insatta i sjukdomen och att de 

upplever svårigheter att diagnostisera sjukdomen då symtomen ofta förekommer i många 

andra sjukdomar. Kvinnorna kände sig ensamma för att vården inte tar dem på allvar och ser 

till att de blir diagnostiserade. Det är svårt att hitta en läkare som förstår dem och tar deras 

symtom på allvar. Nästan alla har mött läkare som inte tagit dem på allvar. Läkarna ansåg att 

flera kvinnor var för unga för att ha endometrios, det var ingen skillnad mellan manliga och 

kvinnliga läkares bemötande vilket förvånade kvinnorna i studien. Flera läkare vägrade 

remitera dem då de inte trodde på deras berättelser. När kvinnorna väl blev remitterade visade 

det sig att specialisterna inte heller hade någon kunskap om endometrios och att de delade 

allmänläkarnas attityd och negligerade deras symtom. Det är viktigt för kvinnorna att få 

diagnos och att ha någon att kunna vända sig till för att få förklaring, behandling och 

bekräftelse (Cox et al., 2003). I mötet med vården beskriver många sin sjukdom på olika sätt, 

då alla har en individuell upplevelse av den. Det finns en klar brist i kunskap om vad som är 

normalt och inte hos flera yrkeskategorier och hur mycket smärta som är acceptabelt att ha. 

Då smärtan kommer i perioder och inte är ihållande var det inte nödvändigt att söka vård. 

Inför en eventuell diagnos ställs kvinnorna inför många val vad gäller behandling av 

sjukdomen. Läkarnas brist på kunskap leder till att vissa av de kvinnor som sökt vård inte 

frågade efter ett andra utlåtande då de kände sig avfärdade (Markovic, Manderson, & Warren, 

2012). Kunskapsbristen är generellt sett hög bland både kvinnor och män vilket i sin tur kan 

leda till fördröjning av diagnos (Shah, Moravek, Vahratian, Dalton, & Lebovic, 2010).  

Fysisk påverkan 

Smärta 

Bäckensmärta är vanligt förekommande symtom hos kvinnor med endometrios (Shah et al., 

2010) och influerar deras personlighet (Bergqvist & Theorell, 2001). Unga kvinnor får höra 

av sina mödrar att smärtan är något man får leva med. Orsaken till det beror på att mödrarna 

eventuellt har eller har haft sjukdomen utan att veta om det och därför menar att smärtan är en 

del av livet. Kvinnor undviker därmed att söka vård på grund av smärta. De har uppfostrats att 

smärta ingår i livet och är en orsak till att kvinnorna upplever skam och hindrar dem till att 

söka hjälp (Seear, 2009a). Det har visat sig att endometrios är ärftligt till viss del (Nouri, Ott, 
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Krupitz, Huber, & Wenzl, 2010). Kvinnorna upplever att det är en lång och smärtsam period 

innan behandling sätts in (Sepulcri & Amaral, 2008; Cox et al., 2003).  

Sexualitet och infertilitet 

En stor del av kvinnor som har endometrios upplever sig ha en dålig hälsa. De upplevde även 

minskad sexuell tillfredsställelse, minskad lust samt avsaknad av känsla av sensualitet (Tripoli 

et al., 2010). Deras partner blev frustrerade och klagade över kvinnornas beteende, då det inte 

gick att se att något var fel. Partnern anklagade även kvinnorna för att använda smärtan som 

orsak till att inte vilja ha sexuellt umgänge (Seear, 2009a). Kvinnor som har besvärliga 

symtom är ovilliga att söka hjälp, detta på grund av att ett av symtomen var dysparenui. De 

tyckte det var genant att diskutera detta med läkare (Cox et al., 2003). Perioden fram till 

diagnos och behandling påverkar kvinnors sexualitet (Sepulcri & Amaral, 2008). 

Infertilitetsproblem är den vanligaste orsaken till att kvinnor söker hjälp och är, förutom 

övriga symtom, det som ofta leder till tidigare ställd diagnos (Seear, 2009a). Endometrios är 

en av de största orsakerna till infertilitet hos kvinnor över 25 års ålder och omkring 30-40 % 

av dessa har någon form av endometrios. Först när kvinnorna blivit vuxna och börjat få 

fertilitetsproblem tas de på allvar och börjar utredas (Markovic et al., 2012). I en studie från 

Italien med 495 deltagande kvinnor med endometrios framkom det att förmågan att bli gravid 

och föda fram ett barn påverkas av sjukdomen. Hos dessa gravida kvinnor finns en ökad risk 

att drabbas av placenta previa (Vercellini, Parazzini, Pietropaolo, Cipriani, Frattaruolo, & 

Fedele, 2012).  

Symtomlindring 

Det finns flera typer av behandling och dessa ger många olika biverkningar vilket kan göra 

det svårt för kvinnorna att veta vad som passar bäst för dem (Markovic et al., 2012). Ett sätt 

att behandla endometrios är med hormoner. I en svensk studie har kvinnor fått prova på 

hormonbehandling och utvärdera dess effekter. Hormonbehandlingen gav kvinnorna en 

signifikant reduktion av blödningar, dysmenorré, dysparenui samt bäckensmärta. Effekterna 

av behandlingen höll oftast i sig omkring sex månader, därefter avtog den. Även 

sömnsvårigheter, emotionell balans och ångestdepression förbättrades avsevärt under 

behandlingen och tolv månader framåt. Kvinnorna kände en högre psykologisk press på 

arbetsplatsen i jämförelse med sina kollegor före och efter behandlingen, dock kände de sig 

jämbördiga sina kollegor under behandlingens gång. Trots att behandlingen gav vissa 

biverkningar upplevde de flesta den som positiv (Bergqvist & Theorell, 2001). 
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Preventivmedel som innehåller hormoner minskar enligt vissa kvinnor även symtomen av 

endometrios (Vessey, Villard-Mackintosh, & Painter, 1993). 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor med endometrios påverkas av sin 

sjukdom. Endometrios påverkar kvinnors vardagliga liv negativt på flera sätt och har i denna 

litteraturöversikt redovisats ur ett socialt, psykiskt och fysiskt perspektiv. Ett av de stora 

problemen kvinnorna har är smärta, som kommer till följd av sjukdomen. Smärtan påverkar 

många aspekter negativt så som arbetet, vardagslivet och det sociala livet. Söka ny 

information och prova alternativa behandlingsformer är olika sätt att försöka kontrollera sin 

sjukdom, för få ett så normalt liv som möjligt. Kvinnor med endometrios har hög sjukfrånvaro 

och svårt med fysisk aktivitet på grund av smärta. De upplever att deras sjukdom inte tas på 

allvar och att arbetskamrater, närstående och sjukvårdspersonal har bristande kunskap och 

förståelse. Många av dessa kvinnor drabbas av depression och social isolering.    

 

Av resultatet framkommer att kvinnorna med endometrios upplever att deras vardag handlar 

om en ständig kamp. En kamp att klara av arbetslivet och äktenskapet på grund av sjukdomen. 

Arbetskapaciteten påverkas av bäckensmärta, vilket leder till att arbetskamraterna uppfattar 

att de inte vill utföra vissa arbetsuppgifter. Ambjörnsson (2004, ss. 57-58) beskriver den 

normativa feminiteten utifrån egenskaper som empatisk, tolerant och kontrollerande samt att 

kvinnans status värderas utifrån hennes prestationer. Kvinnans rykte och status granskas oftast 

utifrån hennes kroppsliga presentation. Denna kvinnosyn kan vara en av orsaken till att 

kvinnor med endometrios kämpar med sin vardag och att arbetskamraterna inte har förståelse 

för hur bäckensmärtan begränsar deras arbetsförmåga. Mot denna bakgrund kan det vara svårt 

för kvinnor att prata om endometriosrelaterade symtom, de kan anses obekvämt. 

Sjuksköterskans roll i detta sammanhang är att aktivt lyssna på kvinnornas upplevelse och 

uppmuntra kvinnor att förklara och berätta om sin sjukdom för arbetskamrater och närstående. 

Att kunna prata om sin sjukdom och sina besvär med vårdpersonal och därmed kunna få den 

hjälp som behövs kan anses öka chansen för kvinnorna att få bättre självkänsla och att våga 

satsa på en yrkeskarriär. Enligt resultatet framkom det att kvinnorna upplever stor psykisk 

påfrestning. En känsla av frustration och isolering är vanligt och många upplever depressiva 

symtom.  
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Att kvinnor inte bekräftas i vården kan leda till känslor som social isolering och psykisk 

ohälsa. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] stadgas i 1§ att sjukvårdens främsta uppgift 

är att vidta åtgärder för att behandla och utreda skador och sjukdomar samt medicinskt 

förebygga dessa (SFS, 1982:763).  Denna litteraturöversikt visar tydligt att endometrios 

påverkar många aspekter i kvinnors liv. Virginia Hendersons omvårdnadsteori menar att hälsa 

är någonting mer än bara frånvaro av sjukdom och belyser vikten av välbefinnande såväl 

fysiskt som psykiskt. Det framkommer att många situationer i livet är svåra att kontrollera på 

grund av sin sjukdom. Det gör det svårt för dem att ha en emotionell balans som Henderson 

anser viktigt. Det sociala välbefinnandet kan därmed hos många kvinnor bli kraftigt nedsatt. 

Sjuksköterskan får då en viktig roll att se individerna och uppmärksamma deras problem och 

behov för att kunna ge dem optimal vård så att de ska kunna leva ett så normalt liv som 

möjligt. Enligt Hendersons teori är det viktigt att sjuksköterskan ser varje enskild patient och 

utformar vården efter deras personliga behov. 

 

Resultatet visar att för kvinnor med endometrios är tiden mellan symtomdebut och diagnos 

oftast väldigt lång (Denny, 2009; Denny, 2003; Jones, Jenkins, & Kennedy, 2004), detta på 

grund av läkarnas brist på kunskap och intresse att ta symtomen på allvar. Läkare anser att 

problemen var av biologisk natur och besvären kvinnorna upplevde mer liknade psykiska 

problem (Denny, 2009; Jones et al., 2004). Vi anser det oroväckande att kvinnor i hela 

världen möts av samma brist på intresse från läkare oavsett kvinnosyn i respektive land. 

Enligt det som synliggjordes i resultatet tycks det vara ett globalt problem och inte ett 

kulturellt. Genom att relatera dessa symtom som typiska kvinnoproblem visar det att 

sjukvårdspersonal har en bristande kunskap om sjukdomen, negligerar den och inte bekräftar 

kvinnorna. De flesta artiklar har fokus på läkaren i vården av kvinnor med endometrios och 

sällan ses sjuksköterskan som en viktig profession. Övrig personal benämns oftast som 

vårdpersonal där sjuksköterskan och övriga yrkeskategorier ingår.  

 

Bristen på kunskap inom sjukvården är hög och påverkar kvinnans sjukdomsförlopp och 

diagnostisering, som vanligast tar flera år. Sjukvården måste börja uppmärksamma sjukdomen 

och ta dessa kvinnor på allvar.  Många kämpar för att kunna kontrollera sin sjukdom och inte 

låta den påverka sitt psykiska välmående. Rädslan av att söka vård och intalan hemifrån att 

detta är ett kvinnoproblem får dessa kvinnor att själva kämpa vidare utan att veta om smärtan 

är normal eller inte. Tydliggjordes sjuksköterskans roll skulle problem som generella smärtor 
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och infertilitet synliggöras och de drabbade kvinnorna skulle inte behöva fortsätta sin kamp i 

tysthet. Smärta är det symtom som påverkar kvinnan mest och stör den fysiska funktionen, det 

emotionella välbefinnandet, sexlivet, prestationsförmågan och det sociala livet vilket styrks av 

tidigare studier (Denny, 2009; Jones et al., 2004). Det är viktigt att kvinnorna tas på allvar och 

utreds när de söker vård i ung ålder då sjukdomen ofta är progredierande. Vårdpersonalens 

bemötande och kunskap om symtom är viktig för att kvinnorna ska få stöd, bekräftelse och 

omhändertas utefter sina behov.     

 

Genom att öka kunskapen hos vårdpersonal och framförallt sjuksköterskorna och få dem att 

framföra information till de drabbade kvinnorna skulle det kunna öka kvinnornas kunskap och 

förståelse för sin sjukdom. Det skulle även kunna göra det lättare för dem få ett värdefullt liv 

och en bättre livssituation, därmed en högre känsla av sammanhang (KASAM) och genom 

detta kunna hantera sin sjukdom. Vikten av kunskap styrks också av Denny (2009) som även 

säger att sjuksköterskor finns i hela vårdkedjan, från skolhälsovård till sjukhusvård och har 

därmed en viktig och central roll då de kommer eller redan har träffat kvinnor med denna 

problematik.  

 

Endometrios är en sjukdom som påverkar kvinnans sexualitet, sensualitet samt infertilitet. 

Infertiliteten medför frustration hos både kvinnan och hennes partner. Osäkerheten av att söka 

vård och prata om detta gör att det tar lång tid innan problemen behandlas. Infertiliteten 

beskrivs som en av orsakerna till att par separerar och att dessa kvinnor känner en 

otillräcklighet av att inte kunna få barn (Jones et al., 2004). Patientens sexualitet påverkas av 

sjukdomen och dess behandling. En viktig roll i mötet med patienten och en del av ansvaret 

som sjuksköterskan har är att uppmuntra patienter till att prata om sina problem. Det är även 

viktigt som sjuksköterska att känna sig bekväm och trygg med att tala om sexuella frågor för 

att kunna tillgodose patientens sexuella problem och hjälpa dem med dessa. Många 

sjuksköterskor känner sig dock inte bekväma med att diskutera dessa frågor och känner även 

att det inte finns tid till det (Saunamäki, Andersson, & Engström, 2009). Sjuksköterskan 

måste lära sig att hantera dessa patienter och känna sig trygg i att diskutera dessa frågor öppet. 

Det är viktigt att sjuksköterskorna som arbetar i skolhälsovården är uppmärksamma på 

symtom så endometrios tidigt kan upptäckas och börja behandlas för att kvinnorna ska slippa 

leva flera år i smärta och obehag.  
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Metoddiskussion 

Att välja litteraturöversikt som metod anser vi var lämpligt utifrån vårt syfte med studien. 

Flera av våra sökningar gav samma resultat, vilket innebar att samma artiklar återkom. Då alla 

sökningar i kombination med sökordet endometriosis som major topic resulterade i samma 

artiklar visar det på att alla sökord var relevanta och relaterade till varandra. Vi valde att 

använda sökordet daily living för att begränsa sökningen, istället för quality of life då det kan 

ses som ett vidare begrepp och kan tolkas på flera olika sätt. Valet av databaser baserades på 

att dessa innehöll aktuell forskning inom vårt område vilket ger en säker källa till forskning 

som litteraturöversikten baseras på. Valet att inte använda begränsningar som årtal vid 

sökning anses vara relevant med tanke på de antal träffar vi fick utan den begränsningen, 

vilket kan tyda på att det inte bedrivits forskning inom området. 

En av valda artiklar är från 1993 och visar på samma resultat som övriga inkluderade artiklar, 

vilket ledde till att även denna artikel inkluderades till denna studie.  Flera av artiklarna som 

inkluderats är skrivna av samma författare och de refererar i sin tur till varandras studier. 

Detta kan ses som en styrka för att det är forskare som är intresserade av området, men också 

som en svaghet på grund av begränsad forskning och forskningsaspekterna kan därmed bli 

ensidiga. Totalt granskades tjugotvå artiklar varav fjorton hade medel eller hög kvalitet. De 

artiklar som exkluderades var av lägre kvalitet eller var inte originalartiklar. De inkluderade 

artiklarna var från större delen av världen och visar alla likande resultat oavsett kulturella 

skillnader och nationalitet, vilket kan ses som en styrka. Granskningen utfördes av två 

granskare oberoende av varandra och därefter gjordes en genomgång av värderingen 

tillsammans, detta kan också ses som en styrka med studien. En brist i litteraturöversikten kan 

vara risk för feltolkning av materialet då ursprungstexten var på engelska, då engelska inte är 

vårt modersmål och det uppstod en del problem vid läsningen på grund av detta. 

Några av artiklarna saknade etisk resonemang, dessa artiklar kontrollerades via tidsskriften 

där de var publicerade. I tidsskrifterna var kravet att artiklarna skulle vara etiskt granskade 

och därför inkluderades dessa till studien.  

Slutsats 

Denna litteraturöversikt visar tydligt att kvinnor med endometrios påverkas av sin sjukdom på 

ett socialt, psykiskt och fysiskt plan, på grund av symtomen som sjukdomen ger. Det visar sig 

i resultatet att kvinnornas negativa upplevelser av sjukdomen kräver att större insatser vidtas 
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för att förbättra deras välbefinnande och vardagliga liv. En ökad kunskap bland 

sjukvårdspersonal och framförallt sjuksköterskorna skulle bidra till bättre omvårdnad, 

behandling och omhändertagande av kvinnorna, vilket kan öka deras välbefinnande. Det är 

också av stor vikt att sjuksköterskans roll tydliggörs eftersom sjuksköterskan är en av 

yrkeskategorierna som representeras i hela vårdkedjan. Mer forskning om hur kvinnor med 

endometrios upplever sin  vardag och hur sjuksköterskorna ser på sin yrkesroll skulle kanske 

kunna öka intresset för att forska om etiologin bakom sjukdomen och omvårdnaden kring den, 

då mer forskning behövs inom området. 
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Bilaga 1 

 

Författare, årtal,  

Tidsskrift och  

Ursprung 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ* och 

Kvalitet** 

Bergqvist, A. & 

Theorell, T.  

 

2001  

 

Acta obstetricia et 

gynecologica  

 

Sverige  

Changes in 

quality of life 

after hormonal 

treatment of 

endometriosis.  

 

Att undersöka om hormonell 

behandling av endometrios 

förbättrar livskvaliteten hos 

kvinnor.  

 

Design:  

Prospektiv dubbelblind 

randomiserad kvantitativ 

studie.  

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär, 

läkarundersökningar.  

Dataanalysmetod: ANOVA 

analys, Friedmans analys, 

the Mann-Whitney  

U-test, Wilcoxon’s signed 

rank test, t-test, Skewness 

test och  NHP-test. 

  

N= 48 (18)  

 

Behandlingarna gav en 

förbättring av symtomen av 

sjukdomen samt en förbättrad 

livskvalitet hos båda 

studiegrupperna. 

 

 

Typ:  

1  

Kvalitet:  

I  

Cox, H., Henderson, 

L., Andersen, N., 

Cagliarini ,G. Ski, C.  

 

2003  

 

International Journal 

of Nursing Practice 

 

Australien 

   

 

 

 

 

 

Focus group study 

of endometriosis:  

Struggle, loss and 

the medical 

merry-go-round.  

Att identifiera vilket  

informationsbehov kvinnor har 

som ska genomgå laparoskopi 

för att kunna diagnostisera 

endometrios. Samt att öka 

medvetenheten om kvinnors 

upplevelser av endometrios och 

bristen 

på stöd.  

 

Design:  

Kvantitativ och kvalitativ 

design. 

Datainsamlingsmetod:  
Enkäter och intervjuer.  

Dataanalysmetod:  
Kvalitativ: tematisk analys. 

Kvantitativ: framgår ej.  

Enkät  

N=1031 

(360)  

Intervju  

N= 61 (0)  

Dessa kvinnor upplevde ett 

bristande stöd i deras kamp 

mot sjukdomen och dess 

symtom. Ännu värre tycke 

kvinnorna var erfarenheterna 

från mötena med vårdpersonal 

som avfärdade och 

bagatelliserade deras problem 

och symptom.   

 

Typ:  

3 och 4  

Kvalitet:  

II  



 

 
 

Författare, årtal,  

Tidsskrift och  

Ursprung 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ* och 

Kvalitet** 

Fagervold, B., 

Jenssen, M., 

Hummelshoj, L., 

Haase Moen, M.  

 

2009  

 

Acta Obstetrica et 

Gynecologica  

 

Norge 

Life after a 

diagnosis with 

endometriosis – a 

15 years follow-

up study.  

 

Att undersöka konsekvenserna 

av sjukdomen hos kvinnor som 

blivit diagnostiserade med 

endometrios för 15 år sedan.  

 

Design:  

Kvantitativ metod med 

retrospektiv, beskrivande 

design.  

Datainsamlingsmetod:  

Frågeformulär.  

Dataanalysmetod:  

Mann-Whitney U-test, 

Kruskall-Wallis test och chi-

test.  

N=130 (52)  

 

Hälften av kvinnorna i studien 

rapporterade att sjukdomen 

hade haft en negativ inverkan 

på olika saker i deras liv. 

Exempel på några negativa 

saker var bland annat frånvaro 

från arbete eller att tvingas gå 

ner i arbetstid från heltid till 

deltid. Bland de kvinnor som 

genomgått en kirurgisk 

behandling var cirka 60 % av 

dem nöjda med resultatet. 

Bland de kvinnor som under 

perioden gått in i klimakteriet 

rapporterade 97 % att de inte 

längre upplevde smärta eller 

andra endometriosrelaterade 

symptom.  

 

Typ:  

3  

Kvalitet:  

II  

Fernandez, I., Reid, 

C. & Dziurawjec, S. 

 

2006 

 

Journal of 

Psycosomatic 

Research 

 

Australien 

 

 

 

 

 

 

Living with 

endometriosis: 

The prespective 

of male partners.  

Att undersöka hur partnern till 

en kvinna med endometrios 

upplever hennes sjukdom. 

Design: 

Kvalitativ studie 

Datainsamlingsmetod: 

Enkäter och 

semistrukturerade interjuver. 

Dataanalysmetod: 

Framgår ej. 

N= 16 (0) Männen i studien kände sig 

nedstämda, ångestfylla och 

otillräckliga. I viss mån 

påverkade sjukdomen även 

förhållandet negativt. 

Typ: 

4 

Kvalitet: 

II 



 

 
 

Författare, årtal,  

Tidsskrift och  

Ursprung 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ* och 

Kvalitet** 

Gilmour, J.A., 

Huntington, A. & 

Wilson, H.V.  

 

2008  

 

International Journal 

of Nursing Practice 

 

Nya Zeeland  

  

The impact of 

endometriosis on 

work and social 

participation.  

 

Att undersöka kvinnors 

uppfattning av hur det är att leva 

med endometrios, sjukdomens 

inverkan på livet samt de 

strategier som används av dessa 

kvinnor för att hantera sin 

sjukdom.  

 

Design:  

Kvalitativ metod.  

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer.  

Dataanalysmetod:  

Tematisk analys.  

N= 18 (0)  

 

Kvinnorna i studien menade 

att kronisk smärta och 

oregelbundna eller rikliga 

blödningar relaterad till sin 

sjukdom orsakar både sociala 

och ekonomiska problem. 

Karriären bromsas, studier 

avbryts och deltagande i 

sociala aktiviteter förkortas på 

grund av sjukdomens olika 

symptom. Att få hjälp till att 

övervinna symptomen var en 

viktig del i kvinnornas liv och 

flera olika behandlingar och 

aktiviteter provades med 

varierande framgång.  

 

Typ:  

1  

Kvalitet:  

II  

Huntington, A.,  

Glimour, J.A.  

 

2005  

 

Journal of Clinical  

Nursing  

 

Nya Zeeland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A life shaped by 

pain: women and 

endometriosis.  

 

Att undersöka kvinnors  

upplevelse av att leva 

med endometrios, dess 

effekter på kvinnornas liv 

samt de strategier de 

använder för att hantera  

sin sjukdom.  

 

Design:  

Kvalitativ metod.  

Datainsamlingsmetod:  

Semi-strukturerade 

interaktiva intervjuer.  

Dataanalysmetod:  
Tematisk analys.  

N=18 (0)  

 

Kroniska och svåra smärtor 

påverkar samtliga aspekter i 

livet hos dessa kvinnor. De 

teman som identifierades som 

är relaterat till smärta var; 

smärtbanor, smärtyttringar, 

svårbehandlad smärta samt 

smärtkontroll. 

Tillståndet hade negativ 

inverkan på förmågan att 

arbeta, ha relationer samt på 

självförtroendet.  

 

Typ:  

4  

Kvalitet:  

II  



 

 
 

Författare, årtal,  

Tidsskrift och  

Ursprung 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ* och 

Kvalitet** 

Markovic, M., 

Manderson, L. & 

Warren, N.  

 

2008  

 

Health: An 

Interdisciplinary 

Journal for the Social 

Study of Health, 

Illness and Medicine 

 

Australien  

 

Endurance and 

contest: women’s 

narratives of 

endometriosis.  

 

Var att beskriva australiensiska 

kvinnors egna berättelser av 

endometrios. 

Design: 

Explorativ design med 

kvalitativ ansats.  

Datainsamlingsmetod: 

Djupintervjuer.  

Dataanalysmetod: 

Intervjuerna transkriberades 

med hjälp av Atlas-T och 

analyserades med hjälp av 

Grounded-theory.  

 

N= 30 (0) Likheter som de flesta kvinnor 

i studien hade var att det var 

svårdiagnostiserat. De hade 

svårt att skilja på normal och 

onormal menstruation samt att 

de hade svårigheter att kunna 

välja vilken sorts behandling 

som passade dem efter 

diagnosen. 

Typ: 

4 

Kvalitet: 

II 

Nouri, K., Ott, I., 

Krupitz, B., Huber, J. 

C. & Wenzl, R. 

 

2010 

 

Reproductive 

Biology and 

Endocrinology 

 

Österrike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Family incidence 

of endometriosis 

in first-, second-, 

and third-degree 

relatives: case-

control study. 

Att utvärdera ärftliga aspekter 

hos patienter med endometrios. 
Design: 

Retrospektiv cohort-studie 

med kvalitativ ansats. 

Datainsamlingsmetod: 

Strukturerade intervjuer. 

Dataanalysmetod: 

Chi-test. 

N= 140 (0) Likheter kunde ses mellan 

endometrios och ärftlighet 

men den var inte så stor som 

litteraturen föreskrev. 

Typ: 

2 

Kvalitet: 

II 



 

 
 

Författare, årtal,  

Tidsskrift och  

Ursprung 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ* och 

Kvalitet** 

Seear, K.  

 

2009  

 

Social Science & 

Medicine  

 

Australien 

 

The etiquette of 

endometriosis: 

Stigmatisation, 

menstrual 

concealment and 

the diagnostic 

delay.  

 

Att utforska kvinnors erfarenhet 

av att leva med endometrios, de 

kännetecken som följer med 

sjukdomen samt orsaker till 

fördröjd diagnos samt hur detta 

påverkar kvinnornas liv.  

 

Design:  

Kvalitativ metod.  

Datainsamlingsmetod:  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Dataanalysmetod:  
Miles och Hubermans 

interaktiva analysmodell.  

N=20 (0)  

 

Kvinnorna upplevde att 

biverkningarna av sin 

menstruation hade stor negativ 

inverkan på sitt privat- och 

arbetsliv. Orsakerna till den 

fördröja diagnosen är troligen 

kvinnornas oförmåga att 

kunna skilja på normal och 

onormal menstruation. Det 

leder till att de inte söker hjälp 

och detta i samband med en 

okunskap hos läkarna.   

 

Typ:  

4  

Kvalitet:  

II  

Sepulcri, R. P. & 

Amaral, V. F. 

 

2009 

 

European Journal of 

Obstetrics & 

Gynecology and 

Reproductive 

Biology 

 

Brasilien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depressive 

symptoms, 

anxiety, and 

quality of life on 

women with 

pelvic 

endometriosis. 

Att undersöka förekomsten av 

depression, ångest och 

livskvalitet hos kvinnor med 

endometrios. 

Design: 

En prospektiv studie med 

kvalitativ ansats. 

Datainsamlingsmetod: 

Enkäter. 

Dataanalysmetod: 

T-test, Mann-Whitney U-

test, chi-test samt Fisher´s 

exact test. 

N= 104 (0) Många av kvinnorna i studien 

redogjorde att de hade 

depressions- och 

ångestsymtom. Även 

livskvalitet uppskattades som 

under medel. Kvinnorna kände 

mer ångest när de var 

smärtpåverkade. 

Typ: 

4 

Kvalitet: 

I 



 

 
 

Författare, årtal,  

Tidsskrift och  

Ursprung 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ* och 

Kvalitet** 

Shah, D. K., 

Moravek, M. B., 

Vahratian, A., 

Dalton, V. K. & 

Lebovic, D. I. 

 

2003 

 

Acta Obstetricia et 

Gynecologica 

 

USA 

 

Public perceptions 

of endometriosis: 

perspectives from 

both genders 

Att undersöka kunskap och 

attityder om endometrios bland 

båda könen. 

Design: 

Kvantitativ enkätstudie. 

Datainsamlingsmetod: 

Enkäter. 

Dataanalysmetod: 

Chi-test. 

N= 418 (0) Båda könen begränsad 

kunskap om tecken och 

symtom på endometrios, vilket 

kan bidra till försening av 

diagnos. 

Typ: 

3 

Kvalitet: 

II 

Tripoli, M. T., Sato, 

H., Sartori, G. M., 

Fernando de Araujo, 

F., Girão, M. J. B. C. 

& Schor, E.  

 

2010 

 

International Society 

for Sexual Medicine 

 

Brasilien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation of 

Quality of Life 

and Sexual 

Satisfaction in 

Women Suffering 

from Chronic 

Pelvic Pain With 

och Without 

Endometriosis 

Att utvärdera livskvalitet och 

sexuell tillfredsställelse hos 

kvinnor som lider av kronisk 

bäckensmärta med eller utan en 

endometriosdiagnos. 

Design: 

Tvärsnittsstudie med 

kvantitativ ansats. 

Datainsamlingsmetod: 

Multidimensionell enkät. 

Dataanalysmetod: 

Mann-Whitney U-test samt 

Kruskal-Wallis-test. 

 

N= 134 (0) Det var ingen signifikant 

skillnad av upplevelserna 

mellan grupperna som hade 

kroniskt bäckensmärta, vare 

sig de hade endometrios eller 

inte. Dock var skillnaden stor 

mellan dessa två grupper och 

kontrollgruppen då 

kontrollgruppen upplevde 

större livskvalitet. 

Typ: 

1 

Kvalitet: 

II 



 

 
 

Författare, årtal,  

Tidsskrift och  

Ursprung 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ* och 

Kvalitet** 

Vercellini, P., 

Parazzini, F., 

Pietropaolo, G., 

Cipriani, S., 

Frattaruolo, M. P. & 

Fedele, L. 

 

2012 

 

International Journal 

of Obstetrics and 

Gynecology 

 

Italien 

 

Pregnancy 

outcome in 

women with 

peritoneal, 

ovarian and 

rectovaginal 

endometriosis: a 

retrospective 

cohort study. 

Att beskriva om endometrios 

ger en ökad risk för specifika 

förlossningskomplikationer. 

Samt undersöka om det finns en 

koppling mellan komplikation 

och endometriosens 

lokalisation.  

Design: 

Retrospektiv cohortstudie 

Datainsamlingsmetod: 

Telefonintervju, fysiologiska 

undersökningar. 

Dataanalysmetod: 

Mantel-Haenszel chi-square-

test och Fisher exact-test. 

N= 495 (76) Kvinnor med rectovaginal 

endometrios löper en högre 

risk att få placenta previa. 

Bortsett från detta kan inte 

allvarlig endometrios kopplas 

till 

förlossningskomplikationer.   

Typ: 

4 

Kvalitet: 

I 

 

 

Vessey, P. M., 

Villard-Mackintosh, 

L. & Painter, R.  

 

1993 

 

Department of Public 

Health and Primary 

Care 

 

Storbritannien 

 

Epidemiology of 

endometriosis in 

women attending 

family planning 

clinics. 

Att beskriva hur preventivmedel 

kan påverka epidemiologin av 

endometrios.   

Design: 

Icke-randomiserad 

cohortstudie. 

Datainsamlingsmetod: 
Intervju och enkät. 

Dataanalysmetod:  

Chi-test. 

N=17032 

(framgår ej) 

Orala preventivmedel verkar 

temporärt motverka 

endometrios. Endometrios kan 

bli diagnostiseras senare i livet 

då kvinnorna använt 

intrauterina preventivmedel då 

smärta och blödningar 

minskar eller försvinner. 

Typ: 

4 

Kvalitet: 

II 

*Randordningstyp av beviskraft enligt Friberg (2012).  

**Kvalitetsvärdering enligt Friberg (2012). I=Hög kvalitet II=Medelhög kvalitet III=Låg kvalitet. Se Metodavsnitt. 


