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ABSTRAKT 

Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar cirka 10 procent av alla 

kvinnor. Symtomen kan vara smärta kring bäckenet, smärta vid samlag, smärta vid 

toalettbesök och extrema menssmärtor. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av hur 

endometrios kan påverka det dagliga livet. Metod: En litteraturöversikt grundad på kritiskt 

granskade kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre huvudkategorier 

identifierades; fysiska och psykiska upplevelser, socialt liv samt strävan efter kontroll. 

Endometrios påverkade alla delar av det dagliga livet där smärta var det mest 

karaktäristiska symtomet och som bidrog till bland annat sämre mental hälsa och svårigheter 

att upprätthålla intima relationer. Brister i kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal kunde 

bidra till försenad diagnos och frustration hos drabbade kvinnor. Diskussion: Genom att 

utveckla en god relation till patienten kan sjuksköterskan bidra till att förbättra 

upplevelserna hos drabbade kvinnor samt hjälpa till att lindra lidandet. Slutsats: 

Endometrios innebär ett stort lidande för drabbade kvinnor och hälso- och sjukvården har 

mycket att förbättra. Framtida forskning behövs som ur ett sjuksköterskeperspektiv belyser 

omvårdnaden av drabbade kvinnor. 

 

Nyckelord 

Endometrios; Litteraturöversikt; Smärta; Upplevelser 
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BAKGRUND 

I International Council of Nurses (ICN, 2012) etiska kod för sjuksköterskor framgår att 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ansvarar också för att patienten 

får tillräcklig och korrekt information kring sin sjukdom och behandling. Patienten bör 

behandlas med respekt, empati samtidigt som sjuksköterskan är lyhörd och bejakar 

integriteten. 

 

Varje patient har rätt att påverka sin egen vård. En god relation mellan sjuksköterska och 

patient uppnås genom att patienten och sjuksköterskan arbetar mot gemensamma mål för att 

utveckla patientens hälsa. Sjuksköterskor bör inte utgå från den generella kunskapen om en 

viss sjukdom eller tillstånd, utan bör alltid ha patientens egna behov och önskemål i åtanke 

för att inte missa den enskilda patientens behov av vård. Det är viktigt för patienten att bli 

respekterad, känna sig sedd och lyssnad på av sjuksköterskan, och miljön bör därför präglas 

av öppenhet och ärlighet. Genom att vara lyhörd för patientens önskemål, visa respekt samt 

ge individanpassad information om och undervisa kring sjukdomen kan god omvårdnad 

uppnås (Kvåle & Bondevik, 2008). 

 

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar cirka 10 procent av alla kvinnor, vilket 

motsvarar cirka 200 000 kvinnor i Sverige och bland infertila kvinnor förekommer det hos 

cirka 40 procent. Endometrios förekommer i olika svårighetsgrader, som klassificeras utifrån 

endometrioshärdarnas utseende och spridning (Socialstyrelsen, 2015). Vid endometrios 

utvecklas livmoderslemhinna utanför livmodern, till exempel i bukhålan, men kan också 

finnas i lungorna, hjärnan, äggstockarna och urinblåsan. Trots att vävnaden finns utanför 

livmodern svarar den på hormoner på samma sätt som vävnaden i livmodern gör. Detta 

innebär att även vävnaden som sitter utanför livmodern blöder, men skillnaden är att 

utanför livmodern har inte blodet någonstans att ta vägen och orsakar då en inflammatorisk 

process som senare kan leda till ärrvävnad (Cox, Henderson, Andersen, Cagliarini & Ski, 

2003; Mao & Anastasi, 2008). Sjukdomen debuterar vanligen i fertil ålder och symtomen kan 

vara smärta kring bäckenet, smärta vid samlag, smärta vid toalettbesök, trötthet, extrema 
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menssmärtor samt svårigheter och/eller smärta vid tarmtömning (Caruso et al., 2015; Cox, 

Henderson, Andersen et al., 2003; Mao & Anastasi, 2008). 

 

I en studie av Ambrosio (2015) framkommer att en person som drabbats av en kronisk 

sjukdom kan uppleva känslomässiga reaktioner på sin diagnos. Diagnosen innebär att 

individen måste anpassa sig till och handskas med den nya livssituation som det innebär att 

drabbas av en kronisk sjukdom. När personen accepterar att denne har en sjukdom kan 

denne vara redo att hantera motgångar i samband med denna. Acceptansen präglas av 

avsaknad av känslor som förnekelse eller ilska gentemot sin diagnos. Genom att acceptera 

situationen läggs grunden för att leva framgångsrikt med kronisk sjukdom. En förutsättning 

för att kunna ta ansvar för sin egen hälsa är att individen får kunskap om sjukdomen och hur 

sjukdomen ska hanteras. När en person lever med en kronisk sjukdom bör sjukdomen 

integreras i det dagliga livet och det kan innebära att denne behöver göra 

livsstilsförändringar genom nya rutiner eller sociala aktiviteter för att få livet att fungera. 

 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees (1999, s. 29-178) teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter pekar 

på att det är viktigt att uppfatta och behandla patienten som en individ, inte som en 

sjukdom, ett rumsnummer eller ett jobb som ska göras. Patienten bör inte heller bli uppfattad 

som en stereotyp personifikation av ”alla patienter” som sjuksköterskan har mött, utan ses 

som en unik mänsklig individ. De mellanmänskliga aspekterna kan göra det möjligt för 

sjuksköterskan att hjälpa en individ med att förebygga eller bemästra sjukdom och lidande, 

och om det är nödvändigt hjälpa individen finna mening i dessa upplevelser. 

Kommunikationen gör det möjligt för sjuksköterskan att etablera ett mellanmänskligt 

förhållande till patienten och därmed uppfylla sjuksköterskans mål och avsikt, nämligen att 

hjälpa individen. Sjuksköterskan är involverad i en mellanmänsklig process, då 

sjuksköterskan alltid, direkt eller indirekt kretsar kring människor. En sjuksköterska kan 

hjälpa en individ som har fått en kronisk sjukdom att uppnå optimal hälsa på högsta nivå. 

Detta kan sjuksköterskan göra genom att få den sjuke att finna mening i dessa upplevelser. I 

denna teori är det viktigt att utgå från att alla människor är unika, detta kan förklaras utifrån 

arv och miljö. Speciella upplevelser och erfarenheter som människan ådragit sig i livet, hur 
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människan reagerar och hur de har förståelse för olika erfarenheter och upplevelser förklarar 

även varför människor blir unika individer. 

 

Problemformulering 

Endometrios är en kronisk sjukdom som inte har uppmärksammats lika mycket som andra 

kroniska sjukdomar, vilket kan leda till att få känner till den. Den kliniska nyttan av denna 

litteraturöversikt kan bli att bidra till att tillhandahålla en mer holistisk vård genom att ge en 

bättre förståelse av hur det är att leva med en kronisk sjukdom som endometrios. Enligt Cox, 

Henderson, Andersen et al. (2003) kan sjuksköterskan möta kvinnor med endometrios på 

flera olika ställen, som till exempel vårdcentraler, skolor, mottagningar samt dagkirurgiska 

avdelningar. 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa kvinnors upplevelser av hur endometrios 

kan påverka det dagliga livet. 

 

METOD 

En litteraturöversikt har utförts för att skapa en överblick över redan befintlig forskning 

inom det valda ämnesområdet. Sökningar utfördes i olika databaser efter vetenskapliga 

artiklar till denna litteraturöversikt. Genom sökning och sammanställning av vetenskapliga 

artiklar inom ämnet gavs en uppfattning av forskningsläget (jfr. Friberg, 2012, s. 133-134). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var artiklar som berörde kvinnor som diagnostiserats med endometrios 

och som beskrev deras upplevelser av hur sjukdomen påverkade det dagliga livet. För att 

inkluderas skulle artiklarna även vara peer reviewed och vara publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. Exklusionskriterier var artiklar som fokuserade på olika medicinska 

beskrivningar vid behandling av endometrios samt artiklar som var äldre än 15 år. 

Ytterligare ett exkluderande kriterium var artiklar som var på andra språk än engelska. 
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Litteratursökning 

För att hitta vetenskapliga artiklar till denna litteraturöversikt och undersöka 

forskningsunderlaget för valt ämnesområde har sökningar utförts i PubMed och Cinahl. 

Upplevelse är subjektivt och kan beskrivas och framföras på olika sätt, därför har flera olika 

sökord som kan beskriva detta använts. De sökord som har använts samt urvalet av artiklar 

presenteras nedan, se tabell 1. Sökord som visas i fetstil är MeSH-term och sökord i kursiv 

stil är Cinahl heading, övriga ord är fritextord. Sökningarna utfördes genom kombinationer 

av MeSH-term eller Cinahl heading och fritextsökord. 

  

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, utförd 2016-02-17 

Databas Sökord Avgränsningar 
Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

PubMed 
endometriosis 

impact on life 
15 år 117 17 7 6 5 

PubMed 
endometriosis 

AND feelings 
15 år 27 5 2 1 1 

Cinahl 

endometriosis 

AND 

experience of 

living with 

15 år 12 6 4 3 3 

Cinahl 

endometriosis 

AND 

psychosocial 

factors 

15 år 54 16 7 5 5 

Totalt   210 44 20 15 14 
Urval 1 - lästes artiklarnas titel, dubbletter sållades bort. Urval 2 – lästes artiklarnas abstrakt. Urval 3 - lästes hela 

artiklarna och kvalitetsgranskades. Urval 4 - artiklar valda till resultatet. 

 

Urval och kvalitetsgranskning 

Steg 1: Det första steget inleddes med att, utifrån sökningarna i databaserna PubMed och 

Cinahl, 210 titlar lästes och dubbletter sållades bort. De 44 artiklar som återstod svarade till 

de uppsatta inklusions- och exklusionskriterierna samt litteraturöversiktens syfte (jfr. 

Östlundh, 2012, s. 73-74). 
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Steg 2: I det här steget lästes abstrakten på de 44 kvarvarande artiklarna igenom för att få en 

bättre bild över vilka artiklar som var användbara till litteraturöversikten (jfr. Östlundh, 

2012, s. 74). Efter detta urval var det 20 artiklar som gick vidare till nästa urval. 

 

Steg 3: I det sista steget lästes de 20 kvarvarande artiklarna i sin helhet för att finna artiklar 

med intressant fakta. Artiklarnas resultat jämfördes för att svara till de uppsatta inklusions- 

och exklusionskriterierna samt litteraturöversiktens syfte (jfr. Friberg, 2012, s. 137-138). Fem 

artiklar exkluderades, detta för att artiklarnas huvudresultat inte svarade till syftet med 

litteraturöversikten. Efter att artiklarna lästs granskades artiklarnas kvalitet enligt 

granskningsmallar för kvantitativ respektive kvalitativ metod i Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2011, s. 173-176). Detta för att få fram artiklar av god kvalitet. Efter granskning exkluderades 

ytterligare en artikel då det saknades ett etiskt resonemang i studien. Alla inkluderade 

artiklar i litteraturöversikten var av medelhög eller hög kvalitet (jfr. Friberg, 2012, s. 138-141). 

 

Steg 4: De 14 inkluderade artiklarna sammanställdes sedan i en översiktstabell, se bilaga 1. 

Resultatet presenteras även i löpande text. 

 

Analysbeskrivning 

Analysen till denna litteraturöversikt utfördes induktivt, det vill säga utan förväntningar på 

vad resultatet från artiklarna kunde komma att visa. Artiklarna bearbetades genom att de 

lästes flera gånger med fokus på resultatdelarna, detta för att få en uppfattning av vad de 

handlade om. Framstående fakta som urskildes i artiklarnas resultat, och som svarade till 

syftet med denna litteraturöversikt, markerades med överstrykningspenna. Därefter 

sammanställdes framstående fakta från varje artikel till ett separat dokument. Efter 

sammanställningen delades fakta in under temporära kategorier. Därefter bearbetades 

artiklarnas fakta genom att urskilja likheter och olikheter. Utifrån detta bildades nya 

huvudkategorier och underkategorier som presenteras i resultatet (jfr. Friberg, 2012, s. 127-

129). 

 

Etiska överväganden 
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Artiklarna granskades och sammanställdes värderingsfritt och både positiva och negativa 

resultat redovisas. Fakta som framkom ur artiklarna och som svarade till syftet samlades i 

denna litteraturöversikt. De artiklar som inkluderades till denna litteraturöversikt förde ett 

etiskt resonemang, eller var godkända av en etisk kommitté samt att deltagarna deltog i 

studierna på frivillig basis. Författarna till denna litteraturöversikt hade inga konflikterande 

intressen till det valda ämnet. 

 

RESULTAT 

Resultatet i denna litteraturöversikt inkluderar 14 vetenskapliga artiklar, nio artiklar med 

kvalitativ design, fyra med kvantitativ design och en artikel med mixad design. Av 

artiklarna som resultatet grundar sig på var sex stycken av medelhög kvalitet och åtta 

stycken av hög kvalitet. Resultatet redovisas under huvudkategorierna fysiska och psykiska 

upplevelser, socialt liv och strävan efter kontroll, för en översikt, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt över huvud- och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Fysiska och psykiska 

upplevelser 
Fysiska upplevelser Psykiska upplevelser 

Socialt liv Relationer Arbete Umgänge 

Strävan efter kontroll 
Vägen till diagnos – 

att bli sedd och hörd 
Livsstilsförändringar 

 

 

Fysiska och psykiska upplevelser 

Endometrios är en sjukdom som kan innebära mycket smärta och lidande för drabbade 

kvinnor. I den här kategorin presenteras kvinnors fysiska och psykiska upplevelser vid 

endometrios och hur sjukdomen kan påverka det dagliga livet. 

 

Fysiska upplevelser 

Upplevelse av smärta var det vanligaste kännetecknet vid endometrios (Denny, 2004; Denny 

2009; Huntington & Gilmour, 2005; Jones, Jenkinsson & Kennedy, 2004; Lemaire, 2004; 

Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014). Smärtan som uppkommer vid 
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endometrios beskrevs annorlunda, då den skiljde sig från ”normal” menssmärta. Den 

normala menssmärtan kunde oftast behandlas med receptfria läkemedel, vilket inte var 

effektivt vid endometriossmärta. Smärtan vid endometrios var oftare längre i varaktighet 

och var ofta förknippat med kramper och molande smärta som vid dysmenorré (Denny, 

2004). Smärtan beskrevs ofta av kvinnorna som stark och kraftig. Vissa kvinnor upplevde 

smärta under olika tider i menstruationscykeln medan andra upplevde konstant smärta. 

Smärtupplevelsen var ibland så intensiv att det inte gick att sätta ord på den (Denny, 2004; 

Manderson, Warren & Markovic, 2008). 

 

I en kvalitativ studie med feministisk ansats av Huntington & Gilmour (2005) undersökte 

författarna genom intervjuer kvinnors upplevelser av att leva med endometrios, dess effekter 

på deras liv samt vilka strategier kvinnorna använde för att hantera sin sjukdom. I intervjuer 

med kvinnor som drabbats av endometrios framkom det att smärtan var kronisk och 

upplevdes som allvarlig. Kvinnorna beskrev att smärtan ökade i intensitet och längd över 

åren. Kvinnorna beskrev även smärtan som att den kom i vågor, med toppen kring 

menstruationen. 

 

Deltagarna i en studie av Moradi et al. (2014) beskrev smärtan som skarp, huggande, 

fasansfull, sönderslitande och att den gjorde att kvinnorna fick en känsla av att tappa andan. 

Smärtbeskrivning togs även upp av Denny (2009), i en kvalitativ studie med syfte att 

undersöka kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. Deltagare i studien beskrev 

smärtan som huggande, värkande magsmärtor, huggande smärta i höfterna samt smärta i 

ryggslutet. 

 

Andra symtom vid endometrios kunde vara smärta i urinblåsan, smärta vid toalettbesök, 

smärta under och efter samlag samt ledsmärta. En del kvinnor upplevde smärtan som 

liknande förlossningssmärta eller upplevde smärtan som en akut attack. Andra kvinnor 

beskrev smärtan som mindre intensiv och inte lika akut men att den kändes konstant (Jones 

et al., 2004). 
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Flera studier har visat att illamående och kräkningar var en vanlig påföljd av den svåra 

smärtan (Denny, 2004; Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014). Smärtan hindrade vissa kvinnor 

att äta, antingen för att de förlorade aptiten, eller så var det till följd av illamående. Förutom 

smärta vid toalettbesök, hade även deras tarmvanor förändrats, med diarré eller 

förstoppning som vanligt upplevda symtom (Jones et al., 2004). Kvinnorna uttryckte också 

en allmän sjukdomskänsla, trötthet och depression. Symtomen följde inget mönster utan 

skiftade under åren (Huntington & Gilmour, 2005). 

 

Smärtan gjorde att kvinnorna fick sömnsvårigheter då de hade så ont att de inte kunde 

somna eller så vaknade de av smärtan (Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014). Nattsömnen 

kunde störas, vanligen på grund av smärtan, vilket kunde leda till låg energinivå. Många 

kvinnor uttryckte att de upplevde oro till följd av sjukdomen. Ett flertal kvinnor uttryckte 

också en oro över orsakerna till smärta, att det kunde vara cancer, på grund av att de 

upplevde så svåra symtom (Jones et al., 2004). 

 

Psykiska upplevelser  

Flertal studier visade att endometrios hade stor inverkan på den mentala hälsan, depression 

var den vanligaste diagnostiserade åkomman hos kvinnorna (Cox, Henderson, Wood & 

Cagliarini, 2003; Gilmour, Huntington & Wilson, 2008; Jones et al., 2004; Lemaire, 2004; 

Moradi et al., 2014; Sepulcri & do Amaral, 2009). 

 

I en kvantitativ studie av Barnack & Chrisler (2007) ville författarna undersöka hur kvinnor 

med endometrios upplevde sin hälsa. I resultatet framkom det att kvinnor med endometrios 

upplevde sämre generell hälsa, sämre social, emotionell och fysisk funktion, mer smärta och 

mer begränsningar på grund av emotionella problem till skillnad mot kvinnor med annan 

kronisk sjukdom. Facchin et al. (2015) utförde en kvantitativ studie med syfte att undersöka 

hur olika former av endometrios påverkade livskvalitet, ångest och depression. Studien 

visade att kvinnor med symtomgivande endometrios upplevde lägre livskvalitet och mental 

hälsa, som ångest och depression, än kvinnor med icke-symtomgivande endometrios. 

 



 

 

12 
 

De flesta kvinnorna upplevde känslor av att vara osäkra, kraftlösa, hjälplösa, besegrade, 

besvikna, frustrerade och kände sig som en börda för andra. Kvinnorna kunde inte utföra 

vanliga aktiviteter, var olyckliga och kände inte igen sig själva (Moradi et al., 2014).  

Endometrios hade en betydelsefull inverkan på kvinnors liv. Fysisk påverkan kunde 

innebära att smärtan begränsade kvinnors normala dagliga fysiska aktiviteter, så som att gå 

ut och gå eller träna (Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014). Det påverkade också andra 

aktiviteter i det dagliga livet såsom laga mat, shoppa, gå på jobbet, städa samt leka med och 

ta hand om barn eller djur. Upplevelsen av att känna sig uppblåst, att ha fet hy eller att gå 

upp i vikt var andra symtom relaterat till endometrios som beskrevs ha en negativ inverkan 

på kvinnornas liv då det påverkade hur de såg på sig själva. Kvinnor med mindre allvarlig 

smärta beskrev smärtan mer som ett obehag, inte något som stoppade dem från att göra allt 

de ville göra. Många kvinnor var frustrerade över att de inte kunde kontrollera och förtränga 

sina symtom, antingen för att smärtan var konstant, eller för att smärtan dök upp lite nu och 

då under menscykeln. De flesta kvinnorna kände att smärtan och sjukdomen styrde deras 

liv. Kvinnorna beskrev att de planerade semestrar och evenemang utefter när smärtan 

beräknades att inte vara så svår (Jones et al., 2004). 

 

Socialt liv 

Under denna kategori beskrivs kvinnors upplevelser av hur endometrios kan påverka 

relationer samt att kunna arbeta och umgås med andra. 

 

Relationer 

Flera studier visade att endometrios kunde påverka upprätthållandet och bevarandet av 

intima relationer negativt, vilket kunde leda till att förhållanden tog slut (Denny, 2004; 

Denny & Mann, 2007; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014).  

 

För de flesta kvinnor var samlag smärtsamt, smärtan kunde yttra sig under och/eller efter 

sex. Det resulterade i att många kvinnor undvek sex på grund av rädslan för smärtan 

(Denny, 2004; Denny & Mann, 2007; Jones et al., 2004; Manderson et al., 2008; Moradi et al., 

2014). I en kvalitativ studie, kompletterad med kvantitativ data, av Denny & Mann (2007) var 

syftet att avgöra hur stor inverkan smärtsamma samlag, till följd av endometrios, hade på 
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kvinnors liv och förhållanden. Resultatet visade att kvinnor som upplevde smärta vid 

samlag beskrev att det hade negativ effekt på deras självkänsla. Kvinnorna kände sig icke-

feminina och oattraktiva för att de inte kunde vara fullt delaktiga i samlaget. 

 

Även rädslan att de skulle misslyckas att få orgasm samt att det kunde blöda under och efter 

sex påverkade kvinnornas upplevelser negativt. Dessa rädslor ledde till mindre intim 

kontakt och skapade frustation eller gjorde relationerna till sina partners ansträngda. 

Kvinnorna kände rädsla inför att inleda en ny relation på grund av de negativa effekterna 

som endometrios hade på relationerna, detta gjorde att några kvinnor valde att inte inleda 

nya relationer (Moradi et al., 2014). 

 

Infertilitet eller svårigheter att bli gravida var vanligt hos kvinnorna med endometrios, och 

en vanlig anledning till att de sökte hjälp (Denny & Mann, 2007; Jones et al., 2004; 

Manderson et al., 2008; Sepulcri & do Amaral, 2009). Jones et al. (2004) beskrev att kvinnorna 

ofta kände sig oroliga och/eller deprimerade över att de kanske inte skulle kunna få barn, 

och svårigheterna belastade förhållanden och privatliv. 

 

I en kvalitativ studie av Denny (2004) undersöktes kvinnors upplevelser av att leva med 

endometrios. I resultatet framkom det att, trots ansträngningen på förhållandet, var de flesta 

partners ett stöd för kvinnorna. Flera kvinnor kände ofta att de inte kunde hantera 

sjukdomen utan sina partners. Det som kunde påverka att kvinnor förlorade sina partners 

var ofta på grund av att männen i relationerna försökte men misslyckades hantera 

situationen. 

 

Jones et al. (2004) utförde en kvalitativ studie med syfte att undersöka hur endometrios 

kunde påverka upplevelsen av hälsorelaterad livskvalitet. Många av kvinnorna beskrev att 

de upplevde att de var känslosamma och hade kort stubin, vilket gick ut över familj, barn 

och vänner. De kvinnor som hade barn uttryckte att de var oroliga att deras döttrar också 

skulle få endometrios. Detta på grund av att de oroade sig över att döttrarna skulle få leva 

med smärtan som de själva hade upplevt eller att de skulle möta samma problem med 

diagnostiken och vårdpersonalen.  
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Arbete 

Kvinnor i olika studier rapporterade att de kände oro över att sjukdomen skulle påverka 

deras arbete. Kvinnorna var ofta i behov av att arbeta deltid på grund av att flexibilitet var 

viktigt för att passa deras hälsobehov (Gilmour et al., 2008; Huntington & Gilmour, 2005; 

Moradi et al., 2014). Ökat behov av ledighet och sjukdagar till följd av smärta var vanligt hos 

många kvinnor (Denny, 2004; Gilmour et al., 2008; Huntington & Glimour, 2005; Moradi et 

al., 2014). 

 

Det fanns även en oro hos kvinnorna för att förlora sina arbeten till följd av hur smärtan 

påverkade hur väl de kunde utföra sina arbeten (Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 2014). 

För de kvinnor som använde starka smärtstillande läkemedel påverkade det vilket sorts 

arbete som de kunde ta på sig. Att behöva tala om sina problem med chefer och kollegor var 

ett orosmoment för många kvinnor, då de trodde att de inte skulle bli betrodda (Denny, 

2004). Många kvinnor beskrev att det var jobbigt att prata om menssmärtor och andra 

symtom, då det var en privat angelägenhet och de var oroade över att det skulle påverka 

arbetet, och hur chefer och kollegor skulle reagera (Denny, 2004; Gilmour et al., 2008). Dessa 

problem var större om kvinnan arbetade i en mansdominerad miljö eller om hon hade en 

manlig chef. Kvinnorna upplevde att män var mindre förstående och att det var svårare att 

prata om hur deras symtom yttrade sig, som till exempel menssmärta (Jones et al., 2004). 

Vissa kvinnor hade en stödjande chef som var sympatisk till deras behov och gjorde 

anpassningar på deras arbete (Denny, 2004).  

 

Umgänge 

Smärtan kunde göra att många kvinnor kände sig ledsna och miserabla. Detta kunde leda till 

avsaknad av självförtroende, dels för att de var oförmögna att gå ut så ofta de ville, men 

även för att de inte kunde socialisera sig lika lätt. Detta för att de var konstant oroade över 

deras tillstånd (Jones et al., 2004). 

 

Smärta och trötthet kunde även påverka sociala aspekter, kvinnor var bland annat rädda för 

smärtattacker på offentliga platser, vilket i sin tur gjorde att de sällan deltog i sociala 

aktiviteter. Det minskade sociala livet gjorde att en känsla av isolering kunde uppstå (Jones 

et al., 2004; Moradi et al., 2014). En del kvinnor distanserade sig från sociala sammanhang för 
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att de kände sig annorlunda eller avundsjuka på andra (Moradi et al., 2014). Gilmour et al. 

(2008) utförde en kvalitativ studie med feministisk ansats med syfte att undersöka hur 

symtomgivande endometrios påverkade kvinnors sociala liv och arbetsliv. I resultatet 

framkom att ett flertal kvinnor behövde snabb tillgång till toaletter på grund av blås- och 

magproblem och detta var även orsaker till att kvinnorna avstod sociala aktiviteter. 

 

Jones et al. (2004) beskrev att de flesta kvinnorna försökte på bästa sätt förutsäga tiden när de 

skulle kunna vara med på sociala tillställningar genom att föra dagbok. När kvinnornas 

sociala liv minskade kunde vissa finna emotionellt stöd och hjälp från familjemedlemmar 

och vänner. Många kvinnor tvivlade på sig själva och trodde att andra skulle tro att deras 

symtom var påhittade, detta gjorde att de inte gärna pratade om endometrios med andra. 

Detta för att kvinnorna kände att andra inte skulle förstå vad de genomgick och för att 

undvika att andra skulle tro att de bara klagade. Barnack & Chrisler (2007) jämförde 

endometrios med annan kronisk sjukdom och fann att kvinnor med endometrios kunde 

uppleva signifikant mer socialt stöd men också större inverkan av sjukdomen på deras 

dagliga liv. 

 

Strävan efter kontroll 

Här presenteras hur vägen till diagnos kan se ut samt hur kvinnorna genom 

livsstilsförändringar kan förändra upplevelsen av hur endometrios kan påverka det dagliga 

livet. 

 

Vägen till diagnos – att bli sedd och hörd 

Att få diagnosen endometrios kunde ta lång tid. Flera studier visade på att det kunde ta 

mellan 5-10 år för kvinnor att få diagnosen från det att symtomen börjat uppenbara sig 

(Denny, 2004; Gilmour et al., 2008; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). 

Faktorer som kunde bidra till att kvinnor sökte hjälp var bland annat att smärtan hade ökat 

över tid, egenvården var inte tillräcklig samt plötslig, svår och oförklarlig smärta i samband 

med samlag. En del blev uppmuntrade av oroliga mödrar att söka hjälp hos en läkare eller 

att de uppsökte läkare för att de hade svårigheter att bli gravida (Cox, Henderson, Wood et 

al., 2003; Markovic, Manderson & Warren, 2008).  
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Läkarna avfärdade många kvinnors smärtor som ett ”kvinnoproblem”, att det var en del i att 

vara kvinna och att det var psykologiska besvär (Denny, 2009; Jones et al., 2004). Många 

kände sig frustrerade och besvikna på vårdpersonalen, främst kände de sig frustrerade över 

att läkarna de hade träffat inte kunde göra något för deras symtom. Flera kvinnor kände 

även frustration över den dåliga kunskapen som läkarna verkade ha kring endometrios 

(Jones et al., 2004). I en kvalitativ studie av Markovic et al. (2008) var syftet att beskriva 

sjukdomsberättelser från kvinnor med endometrios. Resultatet visade att kvinnorna ansåg 

starkt att deras upplevda kunskap var bättre än läkarnas expertis och fortsatte på egen hand 

att söka en lösning på deras problem. 

 

I en studie med mixad design av Cox, Henderson, Wood et al. (2003) ville författarna 

undersöka informationsbehovet hos kvinnor med endometrios kring undersökning och 

behandling. I resultatet framkom det att några av kvinnorna förde dagbok där de skrev om 

sina symtom för att sedan kunna övertyga sina läkare att symtomen inte var normala. När de 

började se att det fanns ett mönster för sina symtom förstod de att symtomen var fysiska och 

att det inte var normala symtom vid menssmärta. Detta gjorde att kvinnorna började tro på 

vad de kände och de började söka information för att få så mycket kunskap som möjligt. 

Kvinnorna tvingade läkarna att ta dem på allvar. Gilmour et al. (2008) beskrev att 

information från hälso- och sjukvårdspersonal var det viktigaste för kvinnorna i mötet med 

vården. Kvinnorna i studien nämnde att sjuksköterskor brast i deras kunskap om att ge 

information om endometrios. 

 

Att erhålla en diagnos kunde ge en känsla av lättnad för många kvinnor då det blev bekräftat 

att det inte var påhittat, det satt inte i huvudet (Huntington & Gilmour, 2005). Både Jones et 

al. (2004) och Markovic et al. (2008) tar upp att när kvinnorna fått diagnosen endometrios, 

fick flera rådet att skaffa barn, antingen för risken för framtida infertilitet eller för att det 

kanske skulle bota deras symtom. 

 

Efter att ha fått diagnosen upplevde många kvinnor att smärtan var det enda av medicinskt 

intresse. Inte hur eller i vilken utsträckning som sjukdomen påverkade deras förmåga att 

fungera eller effekten endometrios hade på deras relationer (Denny, 2004; Denny 2009).  
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Som med de flesta långvariga sjukdomar blev kvinnorna experter på att hantera sin 

sjukdom, och beskrev att läkarna aldrig förstod hur det var att leva varje dag med 

endometrios. Läkarna träffade bara kvinnorna för korta konsultationer och oftast under 

rutinbesök. Många av kvinnorna i studien upplevde det som att endometrios var av föga 

intresse för den medicinska professionen eller allmänheten (Denny, 2009). 

 

Flera kvinnor upplevde smärta från sin första menstruation och normaliserade detta 

tillsammans med mödrar, systrar och vänner. Det var inte ofta kvinnorna diskuterade 

intensiteten, längden eller upplevelsen av deras smärtor med mödrar, systrar och vänner 

eftersom de antog att alla kvinnor hade samma smärtor. De kvinnorna som diskuterade det 

med andra upplevde att de kunde anses vara veka eller gnällspikar (Manderson et al., 2008; 

Markovic et al., 2008). 

 

Vissa kvinnor uttryckte en oro över att symtomen skulle komma tillbaka, antingen på grund 

utav att behandlingen inte skulle fungera eller att behandlingen skulle ge biverkningar och 

därför resultera i sjukhusvistelse (Jones et al., 2004). I en kvantitativ studie av Sepulcri & do 

Amaral (2009) ville författarna bedöma depressiva symtom, ångest och livskvalitet hos 

kvinnor med endometrios. Studiens resultat visade att behandlingarnas längd och smärtans 

intensitet var starkt förknippat med en negativ inverkan på livskvaliteten. 

 

Många kvinnor fick genomgå flera olika medicinska och kirurgiska behandlingar. P-piller 

gav tillfällig avlastning av symtomen för vissa, men det dolde symtomen snarare än botade 

sjukdomen. Överlag gav kirurgiska behandlingar mer avlastning av symtom och färre 

biverkningar än medicinska behandlingar. Kvinnorna upplevde oro över långtidseffekten 

från medicinska behandlingsalternativ (Denny, 2004). 

 

Livsstilsförändringar 

De flesta kvinnor rapporterade att livsstilsförändringar var nödvändiga på grund av 

endometrios (Gilmour et al., 2008; Huntington & Gilmour, 2005). Livsstilsförändringar som 

kvinnorna gjorde för att förbättra upplevelsen av endometrios var bland annat ändrade 

kostvanor och träning (Cox, Henderson, Wood et al., 2003; Gilmour et al., 2008; Huntington 
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& Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). Träningen kunde vara hjälpsam då den verkade 

smärtstillande och kvinnorna blev på bättre humör. Kostförändringar präglades av koffeinfri 

diet med mycket grönsaker och frukt, kvinnorna tog bort mat med mycket östrogen i, som 

till exempel mjölkprodukter (Huntington & Gilmour, 2005). 

 

Moradi et al. (2014) utförde en kvalitativ studie med syfte att undersöka kvinnors 

upplevelser av endometrios. Några kvinnor i studien rapporterade att de upplevde negativa 

livsstilsförändringar. De negativa förändringarna var bland annat att de konsumerade mer 

smärtstillande, drack mer alkohol och rökte mer cigaretter. Det fanns också de som intog 

illegala droger för att hantera sin sjukdom. Några kvinnor upplevde positiva förändringar 

genom att de slutade röka. En del kvinnor upplevde att de hade lärt sig av sin endometrios, 

de hade lärt sig att bli mer bestämda, starkare och lyssna på sin kropp. De fick ökad 

smärttolerans samt att de kunde bättre förstå och hjälpa andra med samma symtom. 

Kvinnorna rapporterade att de hade lärt sig att leva med sin sjukdom istället för att bekämpa 

den. 

 

Vissa kvinnor upplevde osäkerhet kring sjukdomen, på grund av att symtomen kunde vara 

skiftande, och de kunde inte veta från dag till dag hur deras hälsa skulle vara och vilken 

inverkan det skulle ha på deras liv. Det här gjorde det svår för kvinnorna att förutsäga deras 

framtid. De kvinnor med mest hopp om framtiden var de yngre kvinnorna som inte fått lika 

mycket falskt hopp och lika många återfall som de äldre kvinnorna. Kvinnorna hade ändå 

hopp om att det medicinska systemet till slut skulle finna ett sätt att hantera, eller till och 

med bota, endometrios (Denny, 2009). 

 

Framtida smärta, infertilitet och det faktum att ingen bot ännu fanns var genomgående 

orosmoment för de flesta kvinnor i studier gjorda av Denny (2009) och Moradi et al. (2014). 

Att bilda familj, kunna ha en intim relation och få mindre återfall i sjukdomen var 

kvinnornas högsta önskan inför framtiden (Moradi et al., 2014). 

 

I en studie av Denny (2004) sågs framtiden som en mix av optimism och pessimism. De 

kvinnor som hade fått avlastning av symtomen med hjälp av kirurgi såg på framtiden mer 
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positivt, men majoriteten av kvinnorna oroade sig för att symtomen skulle komma tillbaka 

och ifrågasatte sin egen förmåga att hantera sjukdomen under en längre tid. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna till denna litteraturöversikt valde endometrios som ämnesområde. Detta då det 

är ett intressant ämne som uppmärksammas mer och mer, och som tidigare inte har berörts 

lika mycket som andra kroniska sjukdomstillstånd. Det finns mycket forskning kring 

endometrios men i den här litteraturöversikten valde författarna att belysa endast kvinnors 

upplevelser av endometrios. Valet av att belysa kvinnors upplevelser kring endometrios var 

för att få en förståelse för hur det kan vara att leva med en kronisk sjukdom som inte hör till 

en av de vanligaste folksjukdomarna. Valet av syfte gav litteraturöversikten ett mer specifikt 

fokus. Ämnet visade sig vara tillräckligt specifikt för att få ett tydligt fokus, samtidigt som 

det var tillräckligt stort för att finna betydelsefulla artiklar. Sökningarna utfördes i 

databaserna PubMed och Cinahl. En diskussion uppkom mellan författarna om huruvida en 

tredje databas skulle användas för att få bredd i sökningarna. Efter de första sökningarna 

ansåg författarna dock att de första databaserna var tillräckliga och väsentliga. 

 

En svaghet i metoden kan vara det exkluderande kriteriet i urvalet att artiklarna inte skulle 

vara äldre än 15 år. Författarna av denna litteraturöversikt ansåg att det var av relevans att 

ha detta exkluderande kriterium, detta för att få fram aktuell forskning. Dock kan 

upplevelsen ha varit densamma för mer än 15 år sedan, men författarna ville att fokus skulle 

ligga på det valda tidsspannet. Vid sökningarna efter vetenskapliga artiklar att inkludera i 

litteraturöversikten användes ordet endometriosis som MeSH-term eller Cinahl Heading. 

Övriga sökord var fritextord som på något sätt berörde upplevelser. 

 

Majoriteten av de inkluderade studierna hade kvalitativ design, vilket var en styrka då det 

var en upplevelse som skulle belysas. Kvalitativ design ger en fördjupad förståelse för 

upplevelser då de ofta grundar sig i intervjuer med öppna frågor som låter deltagarna 
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berätta djupgående om ett visst ämne. Kvantitativa studier inkluderades också då de utförs 

på en större deltagarskara, och kunde validera resultaten från de kvalitativa studierna. 

 

Studierna i de inkluderade artiklarna var utförda i olika delar av världen, med fokus på 

engelsktalande länder som Storbritannien, USA och Australien. Detta kan göra 

generaliserbarheten i denna litteraturöversikts resultat begränsat. Faktorer som kultur och 

hälso- och sjukvårdssystem kan påverka studiedeltagarnas upplevelser. Av den anledningen 

anser författarna till denna litteraturöversikt att det hade varit intressant med studier från 

Sverige för att se om upplevelser skiljer sig åt mellan olika länder. Dock var inkluderade 

artiklar av hög kvalitet och svarade till syftet. Dessutom bedömdes artiklarna som 

tillämpbara inom det valda ämnesområdet, trots eventuell begränsning i generaliserbarhet. 

En svårighet under artikelsökningarna var att majoriteten av studierna berörde olika 

behandlingar och undersökningar vid endometrios. När artiklar väl hittades som svarade till 

syftet var dessa utförliga och informationsrika och gjorde att mycket material till resultatet 

kunde utvinnas. Dock så gjorde det fylliga resultatet från artiklarna att det blev svårt att 

begränsa litteraturöversiktens resultat. En artikel hade ett syfte som inte överensstämde med 

författarnas syfte till litteraturöversikten, men efter läsning av denna artikel bestämde 

författarna sig för att ändå inkludera den i resultatet. Detta för att denna artikel berörde 

kvinnors upplevelse av att leva med endometrios. 

 

I analysen identifierades framstående fakta som sedan kategoriserades till resultatet. Under 

kategoriseringen uppstod svårigheter, främst med att bilda huvudkategorier som svarade till 

syftet. Den svåraste huvudkategorin att procesera var ”Fysiska och psykiska upplevelser”, 

detta för att de fysiska upplevelserna mestadels bestod av smärta som berörde de flesta 

kategorier i resultatet på något sätt. Därför kan smärta ses under flera kategorier i resultatet. 

Författarna valde även att använda underkategorier för att göra resultatet mer lättläst och 

överskådligt. 

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt har syftat till att belysa kvinnors upplevelser av hur endometrios 

kan påverka det dagliga livet. I resultatet framkom att smärta var en stor del av 
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problematiken i att leva med endometrios. Detta visas genom att upplevelse av smärta till 

följd av endometrios kunde ses under de flesta kategorierna i resultatet. Det var svårt för 

kvinnorna att planera livet till följd av smärtan och på grund av att sjukdomen var så 

oförutsägbar. Detta ledde till att många kvinnor mådde dåligt, isolerade sig och hade svårt 

att upprätthålla intima relationer. Svårigheter att få en diagnos och bli förstådd orsakade 

också problematik i kvinnornas liv. En stor brist i hur hälso- och sjukvården skulle bemöta 

och ta hand om dessa kvinnor återfanns i resultatet. 

 

Författarna av denna litteraturöversikt har till diskussionen valt att lyfta upplevelsen av 

smärta, hur sjukdomen påverkar den mentala hälsan och relationer samt hur hälso- och 

sjukvården kan hjälpa kvinnorna att förbättra upplevelsen av att leva med endometrios. 

 

I resultatet framkommer att endometrios hade stor inverkan på den mentala hälsan, bland 

annat genom depression, ångest och oro. Detta styrks av Friedl et al. (2015) som i en 

kvantitativ studie undersöker hur endometrios kan påverka psykologiskt välmående. 

Författarna undersöker hur stor del av studiegruppen som har ångest och depression. 29 

procent av studiedeltagarna uppvisade måttliga till svåra ångestsymtom, 14,5 procent hade 

depressiva symtom och 12,9 procent av deltagarna uppvisade symtom av både ångest och 

depression. Även stress, oro och självanklagelse var frekventa upplevelser hos kvinnor med 

endometrios i en kvalitativ studie av Seear (2009a). Författaren undersökte följsamheten till 

hälso- och sjukvården samt riskförebyggande åtgärder hos kvinnor som diagnostiserats med 

endometrios. ICN:s etiska kod (2012) beskriver att sjuksköterskan ansvarar bland annat över 

att återställa hälsa och lindra lidande, detta kan göras genom att applicera Travelbees (1999) 

teori om mellanmänskliga aspekter. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att finna hopp och 

mening i dessa svåra upplevelser genom att bemästra sjukdom och lidande. 

 

Smärta var det vanligaste symtomet vid endometrios, främst smärta i och kring bäckenet. 

Smärtan nämndes även kunna vara kronisk för vissa kvinnor. Whelan (2003) beskrev att det 

vanligaste rapporterade symtomet var bäckensmärta och att smärtans omfattning inte var 

relaterat till sjukdomens omfattning och placering. Strzempko Butt & Chesla (2007) beskrev 

att kronisk smärta kring bäckenet för kvinnor med endometrios var en fysisk och emotionell 
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påfrestning och symtomen kunde skapa oordning i det dagliga livet. Smärtan kunde leda till 

förvirring hos kvinnorna, detta då smärtan inte kunde visualiseras och för att en del smärta 

kring bäckenet kunde ses som normalt. Många kvinnor visste inte om deras smärta var något 

som de behövde oroa sig över, eller om den var ”verklig”. De flesta kvinnor hade svårigheter 

med att få svar om vad deras smärta berodde på, och fick ofta felaktiga svar från hälso- och 

sjukvården. Smärtan kunde i sin tur leda till att kvinnor upplevde trötthet och fick därför 

anpassa sitt dagliga liv utefter symtomen. Skuladottir & Halldorsdottir (2008) beskrev att 

kronisk smärta kan leda till att patienten måste bygga ett nytt liv där smärtan inte 

kontrollerar livet samt att lära sig leva med och hålla smärtan på en hanterbar nivå. Detta 

beskrev artikelförfattarna kunde göras genom hjälp och stöttning, en ärlig kommunikation 

och stärkande bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. Kvåle & Bondevik (2008) 

beskrev att god omvårdnad kan uppnås av hälso- och sjukvården genom lyhördhet, respekt 

och patientens behov i fokus. 

 

Svårigheter med att upprätthålla intima relationer kunde leda till att förhållanden tog slut. 

Detta på grund av att många kvinnor undvek samlag och intima kontakter för att de var 

rädda att känna smärta eller vara otillräckliga under samlag. I en kvalitativ studie av 

Strzempko Butt & Chesla (2007) undersökte författarna hur kronisk bäckensmärta till följd av 

endometrios påverkade parförhållanden. I resultatet framkom att paren arbetade aktivt 

tillsammans för att upprätthålla någon slags intimitet, trots alla svårigheter med smärtor. 

Männen i relationerna var hela tiden involverade i sjukdomsförloppet, de visste vad som 

hände, var med i beslutsprocesser och hjälpte till för att förbättra de intima upplevelserna så 

gott som möjligt. De flesta paren i studien fick kämpa själva för att få den vård som 

kvinnorna upplevde vara hjälpsam, detta ledde i sin tur till en fientlig inställning till hälso- 

och sjukvårdspersonal. I en studie av Fernandez, Reid & Dziurawiec (2006) framkom det i 

resultatet att par som lyckades hålla ihop förhållandena, trots svårigheterna med sjukdomen, 

kunde utveckla starkare förhållanden. Detta till följd av att männen fick bättre förståelse för 

hur de skulle stötta sin partner och på så sätt kom de närmre varandra. 

 

Vägen till diagnos var svår för de flesta kvinnorna och att få diagnosen endometrios kunde 

ta 5-10 år. Detta var ofta på grund av att kvinnorna till en början blev avfärdade av hälso- 
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och sjukvårdspersonal. Den långa vägen till diagnos kunde också bero på att kvinnorna först 

inte insåg att deras menssmärtor var onormala. Seear (2009b) skrev i sitt resultat att vägen till 

diagnos började när kvinnorna upptäckte att menstruationsblödningarna var mycket rikliga 

och/eller när de upplevde stark smärta i samband med menstruationen. Kvinnorna i studien 

förstod att det var onormalt och sökte därför hjälp. Dock kunde kvinnorna mötas av att deras 

problem blev normaliserade av hälso- och sjukvårdspersonal. Försenad diagnos kunde bero 

på dels normalisering av menssmärtor av kvinnornas mödrar och väninnor. En annan orsak 

till försenad diagnos kunde vara att kvinnorna inte ville prata om sin problematik vid 

menstruation då det ansågs vara tabu, eller genant att prata om. Genom att applicera 

Travelbees (1999) teori om mellanmänskliga aspekter kan sjuksköterskan och kvinnorna 

upprätta en relation genom kommunikation som gör det möjligt att hjälpa kvinnorna att 

bemästra sin sjukdom genom individanpassning. Kommunikationen gör det möjligt för 

sjuksköterskan att se kvinnorna som unika individer då sjuksköterskan får en förståelse för 

speciella upplevelser och erfarenheter som kvinnorna har erhållit genom livet. 

Kommunikationen blir då en grund för sjuksköterskan för att kunna hjälpa kvinnorna. 

 

Det var viktigt att få information och känna sig sedd och hörd av hälso- och sjukvården och 

många kvinnor upplevde att det fanns brister i kunskapen kring endometrios bland hälso- 

och sjukvårdspersonal och att de inte blev tagna på allvar för sina symtom. På grund av 

detta sökte kvinnorna information om sjukdomen själva. I en kvalitativ studie av Seear 

(2009c) framkom i resultatet att de flesta kvinnorna sökte information via internet om sin 

sjukdom men att detta medförde en ökad arbetsbörda kring deras hälsa. Kvinnorna fann 

processen kring att söka information överväldigande. Informationen kvinnorna fann var 

dessutom ofta svår att förstå och ledde till att de inte visste hur de skulle hantera den, vilket 

gjorde att de inte heller visste hur de skulle hantera dessa upplevelser. Att bemästra sin 

sjukdom gjorde att det blev fysiskt och psykiskt påfrestande. På grund av detta kan det i 

omvårdnadsarbetet vara fördelaktigt att använda sig av Travelbees (1999) mellanmänskliga 

aspekter och sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på individuella skillnader hos 

patienterna. Sjuksköterskor kan hjälpa kvinnorna att förstå och hantera information, detta för 

att bemästra sjukdomen. Detta kan genomföras via kommunikation mellan sjuksköterska 

och patient. På detta sätt kan sjuksköterskan hjälpa dessa kvinnor att finna hopp och mening 

i deras upplevelser men också att lindra lidandet som många kvinnor upplever till följd av 
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sin sjukdom. Kvåle & Bondevik (2008) beskriver också vikten av att tillhandahålla 

information samt upprätta en god relation mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskor 

bör utvärdera kvinnornas behov av information innan de förses med patientundervisning. 

Detta för att gemensamt uppnå en god hälsa hos patienten. 

 

SLUTSATS 

Litteraturöversikten belyser kvinnors upplevelser av hur endometrios kan påverka det 

dagliga livet. Det framkommer tydligt att endometrios innebär ett lidande för kvinnor som 

drabbats och att hälso- och sjukvården har mycket att förbättra inom området. Genom 

förbättrad kunskap om endometrios och hur man ger information och omvårdnad på bästa 

sätt kring detta kan vården av drabbade kvinnor förbättras. Sjuksköterskor bör verka för 

patientens bästa genom att se till att dennes symtom och problem blir tagna på allvar. Till 

framtida forskning behövs fler studier som ur ett sjuksköterskeperspektiv belyser 

omvårdnaden och bemötandet av drabbade kvinnor. Detta för att få en större förståelse och 

förbättra omvårdnaden. Den här litteraturöversikten ger en uppfattning om hur det kan vara 

att leva med endometrios och vad man som sjuksköterska kan hjälpa patienten med. 
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Bilaga 1. Översiktstabell inkluderade artiklar 

Författare, årtal, 

land 
Studiens syfte Typ av studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod, datainsamling, 

analys 
Huvudresultat 

Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Barnack & 

Chrisler, 2007, 

USA 

Undersöka hur kvinnor med 

endometrios upplevde bland 

annat smärta, fysisk och 

psykologiskt välmående, stress, 

patient tillfredsställelse, socialt 

stöd samt attityder till 

menstruation jämfört med 

patienter som led av annan 

kronisk sjukdom. 

Kvantitativ 74 (4) 

Självskattningsfrågeformulär 

(nätbaserat eller i 

pappersformat) 

 

 

Beskrivande statistik 

Kvinnor med endometrios 

upplevde lägre fysisk och 

psykisk hälsa, lägre social 

funktion, fysisk funktion och 

emotionellt välmående. Kvinnor 

med endometrios hade mer 

smärta än kvinnor med annan 

kronisk sjukdom. 

Medelhög 

kvalitet 

Cox, Henderson, 

Wood et al., 2003, 

Australien 

Identifiera behovet av 

information hos kvinnor som 

genomgick undersökning eller 

behandling för endometrios 

Mixed design 

med studie- och 

fokusgrupper 

61 (ej 

angivet) 

Inspelade 

fokusgruppsdiskussioner 

 

Tematisk analys 

Studiedeltagarna beskrev hur det 

var att leva med endometrios, att 

vägen till diagnos var svår och 

lång, att de behövde ta kontroll 

och själva bestämma hur de 

skulle hantera sjukdomen och sin 

livskvalitet. 

Medelhög 

kvalitet. 

Författarna har 

inte helt 

besvarat sin 

frågeställning 

Denny, 2004, 

Storbritannien 

Rapportera om kvinnors 

upplevelser av att leva med 

endometrios 

Kvalitativ 

ansats 

15 (ej 

angivet) 

Semifokuserade intervjuer 

 

Tematisk analys och 

innehållsanalys 

Kvinnorna upplevde en 

försening i att få en diagnos, 

problemen blev ofta 

trivialiserade eller 

normaliserade, de begränsade 

effekterna av behandlingarna 

påverkade relationer med 

partner och familj, arbete och 

sexuella relationer. 

Hög kvalitet 

Denny, 2009, 

Storbritannien 

Utforska kvinnors upplevelser 

av att leva med endometrios 

Kvalitativ 

 

Prospektiv 

30 (3) 

Berättande, 

semistrukturerade 

intervjuer, dagböcker 

 

Narrativ analys 

Osäkerhet rådde kring diagnos, 

sjukdomsförloppet, och 

framtiden och det var kopplat till 

hur smärtan uppfattades och 

hanterades av kvinnor och 

sjukvårdspersonal. 

Hög kvalitet 



 

 

 

Denny & Mann, 

2007, 

Storbritannien 

Avgöra hur stor inverkan 

smärtsamma samlag, till följd 

av endometrios, hade på 

kvinnors liv och förhållanden 

Kvalitativ 

studie 

kompletterad 

med kvantitativ 

data 

30 (ej 

angivet) 

Berättande, 

semistrukturerade intervjuer 

 

Narrativ, tematisk analys 

Upplevelsen av smärtsamma 

samlag var högre än i tidigare 

forskning. Smärtan begränsande 

de flesta deltagarna att ha 

samlag och denna brist gjorde att 

självförtroendet sjönk och 

påverkade negativ deras 

relationer till partners. 

Hög kvalitet 

Facchin et al., 

2015, Italien 

Undersöka hur olika former av 

endometrios påverkade 

livskvalitet, ångest och 

depression 

Kvantitativ 
171 (ej 

angivet) 

Strukturerade 

självskattningsfrågeformulär 

 

Jämförande och beskrivande 

statistik 

Patienter med symtomatisk 

endometrios hade sämre 

livskvalitet och mental hälsa än 

patienter med endometrios utan 

symtom. Smärta påverkade 

upplevelsen av endometrios. 

Medelhög 

kvalitet 

Gilmour, 

Huntington & 

Wilson, 2008, 

Nya Zeeland 

Undersöka hur symtomatisk 

endometrios påverkade 

kvinnors sociala liv och 

arbetsliv 

Kvalitativ 

studie med 

feministisk 

ansats 

18 (ej 

angivet) 

Ostrukturerade intervjuer 

 

Tematisk analys 

Smärta till följd av endometrios 

var källan till social och 

ekonomisk påverkan. 

Utbildningar, karriär och social 

medverkan påverkades på grund 

av symtomen. 

Hög kvalitet 

Huntington & 

Gilmour, 2005, 

Nya Zeeland 

Utforska kvinnors uppfattning 

av att leva med endometrios, 

effekten på deras liv och 

strategier för att hantera deras 

sjukdom 

Kvalitativ 

studie med 

feministisk 

ansats 

18 (ej 

angivet) 

Individuella, interaktiva, 

semistrukturerade intervjuer 

 

Tematisk analys 

Upplevelsen av svår och kronisk 

smärta påverkade alla aspekter 

på livet. Livsstilsförändringar 

behövdes för att kontrollera 

smärtan och övriga symtom. 

Hög kvalitet 

Jones, Jenkinson 

& Kennedy, 2004, 

Storbritannien 

Identifiera och förstå, ur 

patientens perspektiv, de delar 

av hälsorelaterad livskvalitet 

som kunde påverkas av 

endometrios 

Kvalitativ 
24 (ej 

angivet) 

Semistrukturerade 

individuella djupintervjuer 

 

Grounded theory 

Livskvalitet påverkades inte bara 

av smärta utan hade en 

multidimensionell påverkan, av 

till exempel social isolering, 

känsla av kraftlöshet, sexliv, 

arbete, behandling och stöd. 

Hög kvalitet 

Lemaire, 2003, 

USA 

Undersöka hur symtomen vid 

endometrios kunde te sig samt 

utforska sambandet mellan 

kvinnors symtom, 

känslomässiga lidande, 

osäkerhet och efterfrågan av 

Kvantitativ 

 

Beskrivande, 

sambands 

tvärsnittsstudie 

298 (ej 

angivet) 

Självskattningsfrågeformulär 

 

Beskrivande analys 

Kvinnor upplevde flera 

symptom i samband med olika 

nivåer av lidande, även symtom 

som normalt inte förknippas 

med endometrios. Deltagarna 

var osäkra kring sjukdomen och 

Medelhög 

kvalitet 



 

 

 

och tillgång av adekvat 

information 

osäkerheten var förknippad med 

känslomässigt lidande och brist 

på information om sjukdomen. 

Manderson, 

Warren & 

Markovic, 2008, 

Australien 

Undersöka om och hur 

kvinnors erfarenheter av 

gynekologiska och 

reproduktiva hälsoproblem 

eller förhållanden påverkade 

deras genus, sociala och 

personliga identiteter 

Kvalitativ 

 

Narrativ 

40 (ej 

angivet) 

Djupintervjuer 

 

Grounded theory 

Kvinnorna berättade hur de i 

början trodde att deras problem 

var normala, och hur smärtan 

påverkade deras förmåga att 

utföra dagliga handlingar. 

Medelhög 

kvalitet 

Markovic, 

Manderson & 

Warren, 2008, 

Australien 

Beskriva sjukdomsberättelser 

från kvinnor med endometrios 

Kvalitativ 

 

Narrativ 

30 (ej 

angivet) 

Djupintervjuer 

 

Grounded theory 

Kvinnornas sociodemografiska 

bakgrund påverkade deras 

upplevelser av sjukdomen och 

deras subjektiva upplevelser 

ignorerades ofta samtidigt som 

smärtupplevelsen vid 

menstruation normaliserades. 

Medelhög 

kvalitet 

Moradi, Parker, 

Sneddon, Lopez 

& Ellwood, 2014, 

Australien 

Utforska kvinnors upplevelser 

av endometrios och om det 

fanns någon skillnad mellan 

olika åldersgrupper 

Kvalitativ 

 

Deskriptiv 

design 

35 (ej 

angivet) 

Semistrukturerade 

fokusgrupper 

 

Kodning och kategorisering 

NVivo 9 

Tematisk analys 

Endometrios påverkade kvinnor 

negativt vad gäller fysiska, 

psykologiska, sociala, sexuella, 

utbildnings- och arbetsaspekter. 

Hög kvalitet 

Sepulcri & do 

Amaral, 2008, 

Brasilien 

Bedöma depressiva symtom, 

ångest och livskvalitet hos 

kvinnor med endometrios 

Kvantitativ 

 

Prospektiv 

104 (ej 

angivet) 

Frågeformulär 

 

Statistisk analys 

Merparten av deltagarna 

rapporterade depressiva symtom 

och ångestsymtom. 

Livskvaliteten fann man som 

undermålig. 

Det fanns inget samband mellan 

psykiatriska symptom och 

stadiet av endometrios. 

Hög kvalitet 

 


