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Sammanfattning 
Bakgrund: Endometrios är en kronisk, gynekologisk sjukdom som påverkar många 
aspekter av livet. Trots att ca 10 procent av kvinnor i produktiv ålder i världen är 
drabbade är sjukdomen okänd för många. Kunskap om sjukdomen saknas hos många 
sjuksköterskor vilket leder till att de har svårt att tillgodose kvinnornas behov. 
Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 
Metod: En beskrivande litteraturöversikt med kvalitativ ansats gjordes. För analysen 
användes induktiv innehållsanalys.  
Resultat: Vid analysen identifierades kategorierna; sjukdomen påverkar livets alla 
områden, kvinnans upplevelser av sjukvården samt oviss framtid. Sjukdomen 
visade sig påverka kvinnorna inom många olika områden i livet. Sjukvårdspersonal 
och allmänheten upplevdes ha bristande kunskap om sjukdomen och kvinnorna 
kände misstro för sjukvården. Osäkerhet gällande framtiden fanns också hos 
kvinnorna.  
Slutsats: Endometrios behöver uppmärksammas mer i samhället så allmänheten lär 
sig känna igen symtomen för sjukdomen, för att öka chansen för den drabbade 
kvinnan att få vård snabbare. Kunskap om sjukdomen och kvinnans upplevelser av 
att leva med den måste förbättras hos vårdpersonal för att kvinnan ska få så god vård 
som möjligt. Begränsad forskning finns kring sjukdomen och ytterligare forskning 
behövs.  
 
Nyckelord: endometrios, upplevelser, kunskapsbrist, lidande, ovisshet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Summary 
Title: Living with endometriosis - A literature study  
Background: Endometriosis is a chronic gynaecological disease that affects many 
aspects of life. Although about 10 per cent of women of productive age in the world 
are affected, the disease is unknown to many.  
Aim: To describe women's experiences of living with endometriosis. 
Method: A descriptive literature review with qualitative approach was conducted. 
The material was analyzed with inductive content analysis. 
Result: During the analysis process three categories were identified; the disease 
affects all areas of life, woman's experiences of care and uncertain future. Health 
professionals and the public have perceived lack of knowledge about the disease and 
the women felt distrust to healthcare. Uncertainty regarding the future was also 
common among women. 
Conclusion: Endometriosis needs more attention in society, so the public learns to 
recognize the symptoms of the disease, to increase the chance for the affected woman 
to receive care faster. Knowledge of the disease and women's experiences of living 
with it needs to be improved among health personal so the woman will receive the 
best care possible. Limited research exists about the disease and further research is 
needed.  
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Innehållsförteckning 
Inledning ................................................................................................... 1 
Bakgrund ................................................................................................... 1 

Endometrios ............................................................ 1 
Att leva med endometrios ............................................... 3 
Bemötande och omvårdnad vid endometrios ................................ 3 
Lidande ................................................................ 4 

Syftet .......................................................................................................... 5 
Material och metod .................................................................................... 5 

Design ................................................................. 5 
Urval och datainsamling ................................................ 6 
Dataanalys ............................................................. 7 
Etiska överväganden .................................................... 8 

Resultat ...................................................................................................... 9 
Sjukdomen påverkar livets alla områden ................................. 9 
Upplevelser av sjukvården ............................................. 13 
Oviss framtid ......................................................... 16 

Diskussion ............................................................................................... 18 
Metoddiskussion ....................................................... 18 
Resultatdiskussion .................................................... 19 

Slutsatser ................................................................................................. 21 
Kliniska implikationer ............................................................................. 22 
Referenser ............................................................................................... 23 
Bilaga 1- Sökprocesser .................................................................................  
Bilaga 2- Granskningsprotokoll ...................................................................  
Bilaga 3- Matris över inkluderade artiklar ..................................................  



 

1 
 

Inledning 

Intresset för endometrios väcktes i samband med den verksamhetsförlagda 
utbildningen där kontakt med endometriosdrabbade kvinnor upprättades. Kvinnors 
många, svåra och olika symtom såsom exempelvis starka smärtor i samband med 
menstruation uppmärksammandes och kunskapen inom området är liten. 
Endometrios är en kronisk, gynekologisk kvinnosjukdom. Många är drabbade, hela 
tio procent av kvinnorna i fertil ålder är diagnostiserade med sjukdomen (Engemise, 
Gordon & Konje, 2010; Farrell & Garad, 2012). Trots detta är kunskapen bristande 
dels hos privatpersoner men också hos sjukvårdspersonal. Sjukdomsbilden är 
komplex där symtomen skiljer sig hos olika individer och inverkar på olika sätt på 
kvinnornas liv (Farrell & Garad, 2012).  Kunskapen behöver ökas inom sjukvården 
och information behöver spridas i samhället. En ökad kunskap skulle leda till att 
människor får en bättre förståelse för endometriosdrabbade kvinnors situation. 
Farrell och Garad (2012) menar att en förbättrad kunskap hos vårdpersonal skulle 
bidra till en ökad chans att tidigt upptäcka symtom på sjukdomen och det i sin tur 
leder till en snabbare diagnostisering. En snabbare diagnostisering skulle underlätta 
både fysiskt och psykiskt för den drabbade kvinnan. Bristande kunskap hos 
vårdpersonal och allmänhet gjorde att ett intresse väcktes för att gräva djupare inom 
området och förbättra kunskapen. Hur påverkar sjukdomen kvinnan i det dagliga 
livet, hur är det att leva med sjukdomen och hur kan sjuksköterskor hjälpa kvinnorna 
på bästa sätt var funderingar som uppkom. Manley, Hills och Marriot (2011) menar 
att för att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad till kvinnor med 
endometrios är det av stor vikt att sjuksköterskan har förståelse för kvinnans 
upplevelse av sjukdomen. Många kvinnor upplever att de inte blir tagna på allvar då 
de söker vård för sina besvär och det kan därför dröja många år innan diagnos ställs 
(Engemise et al., 2010). 
 

Bakgrund 

Endometrios 
Endometrios är en kronisk, gynekologisk sjukdom där livmoderslemhinnan, 
endometriet, som normalt endast finns i livmoderhålan också finns belägen utanför 
denna, det vill säga ektopiskt. Den ektopiska slemhinnan påträffas vid sjukdomen 
främst i bäckenet, bukhinnan, äggstockarna, urinblåsan och tarmarna men fynd av 
endometrial vävnad har även i sällsynta fall hittats på diafragman och i lungorna 
(Farrell & Garad, 2012; Hickey & Ballard, 2014).  

Orsaken till endometrios är ännu oviss. ”Implantationsteorin” beskrivs enligt Altman 
och Wolcyzk (2010) samt Mao och Anastasi (2008) vara den mest framträdande 
teorin.  Teorin innebär att delar av livmoderslemhinnan förs med 
menstruationsblodet genom att pressas ut ur uterus, upp via kvinnans äggledare och 
vidare ut i bäckenhålan och bukhålan. Endometriecellerna fäster då på nya ytor (Mao 
& Anastasi, 2008). När kvinnan har menstruation blöder dessa endometriehärdar, 
blodet från exempelvis bukhålan kan inte rinna ut då det inte finns något naturligt 
dränage. Blodet samlas under menstruationen i cystor som kan vara väldigt små och 
svåra att känna men de kan också vara stora och det finns risk för att de kan spricka 
(Altman & Wolcyzk, 2010). 
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Endometrios beräknas drabba ungefär tio procent av kvinnorna i fertil ålder 
(Engemise et al., 2010; Farrell & Garad, 2012). Prevalensen är svår att avgöra på 
grund av svårigheter i diagnostik orsakat av mångfalden av symtom samt att kvinnan 
kan vara symtomfri. Därför förmodas det finnas ett mörkertal med kvinnor som inte 
blivit diagnostiserade med endometrios (Engemise et al., 2010). Globalt sett 
uppskattas det att 176 miljoner kvinnor är drabbade av endometrios (Farrell & Garad, 
2012). I Sverige är ungefär 200 000 kvinnor drabbade (Endometriosföreningen, 
2015). Riskfaktorer som är förknippade med endometrios är låg kroppsvikt, 
alkoholkonsumtion, tidig menstruation, korta eller långa menstruationscykler samt 
sen graviditetsdebut (Farrell & Garad, 2012; Pinkerton et al., 2013).  

Tiden från de första symtomen till dess att diagnosen endometrios ställs kan i vissa 
fall vara lång, ibland upp till tolv år. Orsaker till varför diagnostiseringen kan ta lång 
tid är dels på grund av sjukdomens ospecifika symtom men också att den fysiska 
undersökningen ofta ser normal ut. En annan orsak är att kvinnorna söker sjukvård 
för andra symtom än gynekologiska besvär eftersom endometrios kan förekomma på 
andra ställen i kroppen (Mao & Anastasi, 2010). Diagnosen ställs genom att man 
utgår från kvinnans anamnes, ultraljud, gynekologisk undersökning och laparoskopi, 
det vill säga titthålsoperation (Mao & Anastasi, 2010). Genom ultraljud kan man 
upptäcka endometrios men den enda säkra metoden för att ställa diagnos är genom 
laparoskopi (Mao & Anastasi, 2010; Farrell & Garad, 2012). 

Symtomen för endometrios varierar beroende på var skadorna sitter. En kvinna som 
diagnostiserats med en mild grad av sjukdomen kan ändå uppleva svåra symtom 
medan en kvinna med en mer utbredd sjukdom kan vara helt symtomfri (Farrell & 
Garad, 2012). Starka smärtor före och under menstruation, riklig och oregelbunden 
menstruation, samlagssmärta samt smärta vid miktion och defekation är vanliga 
symtom vid sjukdomen. Depressiva besvär, ångest, trötthet och oro är andra symtom 
som kan förekomma och medför påfrestningar på relationer och i vardagslivet 
(Pinkerton, Stovall & Taylor, 2010).  

Ytterligare ett vanligt förekommande symtom för sjukdomen är infertilitet som 
drabbar 30-40 procent av de kvinnor som diagnostiserats med endometrios (Altman 
& Wolcyzk, 2010). Cystor och avlagringar från livmoderslemhinnan kan ge upphov 
till skador och sammanväxningar på äggledarna samt orsaka nedsatt ägglossning. Det 
är viktigt att endometrios upptäcks tidigt och övervakas noga hos fertila kvinnor för 
att minska risken för infertilitet (Mao & Anastasi, 2010).  Infertilitet eller ofrivillig 
barnlöshet definieras som oförmågan att efter tolv månader av regelbundna 
oskyddade samlag inte uppnått en graviditet (WHO, 2015).    

Behandling av endometrios har syftet att minska symtom, förhindra progress, minska 
eller avlägsna endometrial vävnad och att försöka hjälpa kvinnan eller paret med 
eventuell barnlöshet. Sjukdomen behandlas antingen hormonellt, symtomatiskt eller 
kirurgiskt (Pinkerton et al., 2013). Vilken typ av behandling som blir aktuell beror på 
kvinnans egna åsikter, ålder, fertilitets planer, tidigare behandling, art och 
svårighetsgrad av symptom, lokalisering av vävnad samt sjukdomens svårighetsgrad 
(Engemise et al., 2010).  
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Att leva med endometrios  
 
Endometrios har visat sig ha stor påverkan i det dagliga livet för många kvinnor. 
Sjukdomen påverkar ofta kvinnan både i privatlivet och i arbetslivet. Endometrios 
upplevs ibland i ett skovliknande tillstånd där kvinnan kan vara helt oförmögen att 
arbeta eller gå i skolan under en period medan hon kan leva som vanligt under 
samma månad (Farrell & Garad, 2012). Sjukfrånvaro leder till reducerad inkomst och 
samtidigt minskar kvinnans chanser till karriärsutveckling. För en del kvinnor kan 
det vara svårt att diskutera sina besvär med andra människor, speciellt om hon 
arbetar i en mansdominerad miljö (Denny & Mann, 2007c).  

Det är inte bara kvinnan som påverkas av sjukdomen, även hennes familj och vänner 
berörs. Familjeträffar eller andra sociala evenemang kan få ställas in på grund av 
kvinnans smärta eller andra symtom (Denny & Mann, 2007c). Det kan också vara 
svårt för kvinnan att leva i en relation då hennes partner inte alltid förstår hur det är 
att leva med sjukdomen (Farrell & Garad, 2012). Uppbrott i relationen är inte 
ovanliga till följd av sjukdomen (Denny & Mann, 2007c). 

I en studie av Shah, Moravek, Vahratian, Dalton och Lebovic (2010) framkom det att 
en stor del av allmänheten har begränsad eller ingen kunskap om endometrios. 
Denna kunskapsbrist tros vara en bidragande orsak till varför kvinnor väljer att ta 
avstånd från allmänheten eller att de upplever att de inte känner stöd från 
omgivningen gällande sjukdomen.   

 

Bemötande och omvårdnad vid endometrios 
 
Vårdpersonal och inte minst sjuksköterskan har en viktig roll i mötet med den 
vårdsökande personen. Mötet i vårdsituationen borde uteslutande innebära 
välbefinnande för personen som söker vård men så är inte alltid fallet. Genom rätt 
bemötande kan vården upplevas som positiv, oavsett vilken sjukdom den 
vårdsökande personen har. Det är viktigt att vårdgivaren är professionell i sitt 
bemötande av vårdsökande personer och lyssnar på personen samt visar respekt för 
att öka chansen för personen att uppnå hälsa och lindra lidandet (Willman, 2010). 

Oavsett inom vilken vårdinstans sjuksköterskan arbetar bör hon vara observant på 
symtom som tyder på endometrios och uppmärksamma dessa. Det gäller för 
sjuksköterskan att samtala med kvinnan om hennes symtom på rätt sätt då detta är 
ett känsligt ämne som kan vara svårt för vissa kvinnor att prata om (Denny & Mann, 
2007c). I sjuksköterskeprofessionen ingår det att ha den vårdsökande personens 
hälsa som främsta mål samt ingripa när människors hälsa hotas. Principen om alla 
människors lika värde ska aldrig frångås och alla har rätt till vård. Då varje 
vårdsökande betraktas som en unik individ ska all omvårdnad ske på personnivå 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sjukvårdspersonal som har en god kunskap 
om sjukdomens orsak, symtom och behandling skapar en förutsättning för god 
omvårdnad på individnivå. En god vårdkvalité samt kunnig vårdpersonal kan 
effektivt förbättra livskvalitet, minska smärta och förhindra ytterligare progression av 
sjukdomen (Mao & Anastasi, 2008). 

En individanpassad behandling för den enskilda kvinnan och hennes upplevelser av 
endometrios är en förutsättning för kvinnan att förstå sin sjukdom, kunna hantera 
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symtom samt orka kämpa för en meningsfull tillvaro trots sjukdom. Oavsett vilken 
behandling kvinnan får eller väljer så bör rådgivning hos en specialist finnas med i 
behandlingsplanen för att ge kvinnan en så god individanpassad vård som möjligt 
(Kennedy et al., 2005).  

Det är av stor vikt att sjuksköterskan har ett bra förhållningssätt och följer de centrala 
värdena för god omvårdnad. Sjuksköterskan kan genom att respektera den 
vårdsökande personens sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande, bygga 
upp personens möjlighet att uppleva tillit, hopp och mening vilket i sin tur kan lindra 
lidandet (SSF, 2012).  

 

Lidande  
Lindra lidande är ett av sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden. I 
värdegrunden för omvårdnad anses att lidandet är unikt och individuellt och lidandet 
beskrivs som en känsla av att förlora kontrollen, som en kränkning eller som ett hot 
(Willman, 2010). Vidare menar Willman (2010) att allt lidande inte går att lindra. I 
vården är det viktigt att lindra det lidande som går att lindra samt att inte orsaka den 
vårdsökande personen lidande.  

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) beskriver lidande som något som hör 
till människan. Alla människor utsetts någon gång i livet för lidande, lidande kan ses 
som en viktig del i den mänskliga utvecklingen. Lidandet kan också ses som en 
försoning då det för människan framåt och ger människan mening. Genom lidande 
ser människan sina egna resurser och blir på så vis även medveten om vad det 
innebär med hälsa och ohälsa. I ett historiskt perspektiv har vårdandet som syfte att 
lindra lidandet för den vårdsökande personen. Motsägelsefullt nog har utvecklingen 
lett till att vården idag många gånger istället skapar ett lidande för individen.  

Det finns tre former av lidande som förekommer inom vården; sjukdomslidande, 
vårdlidande och livslidande (Eriksson, 1994).  

Endometrios är en kronisk sjukdom som i många fall kan ge svåra symtom och ofta 
påverka kvinnans hela livssituation (Farrell & Garad, 2012). Dessa tre former av 
lidande kan därför bli synligt hos kvinnor drabbade av endometrios.  

 

Sjukdomslidande 

Sjukdom och behandling är de faktorer som kan orsaka sjukdomslidande. 
Sjukdomslidande kan delas in i följande två kategorier kroppslig smärta och andligt 
och själsligt lidande. Kroppslig smärta är ofta lokaliserad till en kroppsdel men kan 
ändå uppta en stor del eller hela människans uppmärksamhet. Det finns en koppling 
mellan smärta och lidande, lidandet lindras genom att smärtan minskas. Skam, skuld 
och förnedring är känslor som kan förekomma i det andliga och själsliga lidandet, 
ofta är skam- och skuldkänslor förknippade med den drabbade individens sjukdom 
eller behandling. Förnedring har istället framkallats av attityder från vårdpersonal 
och/eller vårdsökande persons sociala omgivning (Eriksson, 1994).  
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Vårdlidande 

Vårdlidandet kan delas in i följande fyra övergripande kategorier; Kränkning av 
värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Vårdpersonalens 
handlingar kan leda till vårdlidande för en vårdsökande person. Genom att inte ta 
hänsyn till den vårdsökande personens integritet eller vara nonchalant kan 
kränkningar uppstå. Fördömelse kan förekomma då vårdpersonal avgör vad som är 
rätt eller fel för den vårdsökande personen och den vårdsökande får inte själv vara 
med i avgöranden i sin egen vård. Straff kan uppkomma då vårdgivare låter bli att ge 
karitativ vård eller genom att nonchalera den vårdsökande då han eller hon inte är 
följsam i vården eller är besvärlig. Maktutövning kan förekomma direkt eller indirekt. 
Vid indirekt maktutövning kan attityder hos vårdpersonalen tvinga den vårdsökande 
till handlingar som denne egentligen inte vill eller orkar göra, en känsla av 
maktlöshet kan då uppstå hos den vårdsökande personen. Direkt maktutövning är 
exempelvis då vårdpersonal tvingar vårdsökande personer i olika vårdsituationer. 
Utebliven vård kan bero på vårdens bristande förmåga att se och bedöma 
vårdsökande personers behov, slarv eller direkt medveten vanvård (Eriksson, 1994). 

 

Livslidande 

Enligt Eriksson (1994) berör sjukdom, ohälsa och att vara vårdsökande person hela 
personens livssituation. Förlust av ett socialt liv, en känsla av hot mot existensen, 
trötthet på sin onda och sjuka kropp är exempel på livslidande. Livslidande kan också 
innefatta känslan av att inte orka kämpa, känslan av att inte bli sedd eller känslan av 
förintelse om personen vet att denne ska dö. Livslidande är relaterat till vad det 
innebär att vara en individ bland andra individer och att leva (Eriksson, 1994). 

För att minska detta lidande krävs kunskap. Kunskapen är bristande hos 
vårdpersonal och allmänhet och det behövs mer forskning om kvinnors upplevelser 
av att leva med endometrios (Farrell & Garad, 2012). Detta är viktigt för att 
vårdpersonal ska kunna ge en god omvårdnad och ett gott bemötande till drabbade 
kvinnor.  

 

Syftet 

Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 
 

Material och metod 

Design 
Studien är en litteraturöversikt vilket innebär att befintlig forskning inom ett specifikt 
område granskas för att skapa ny kunskap inom det valda området (Segesten, 2012). 
Litteraturöversikten bygger på kvalitativa artiklar och resultatet presenterar det som 
återspeglar syftet.  För den här studien valdes induktiv ansats, vilket innebär att utgå 
från materialet inom det tänkta området, detta är den metod som främst används vid 
kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Urval och datainsamling 
 
För att finna ett urval av artiklar som besvarade studiens syfte utfördes 
databassökningar, i databaserna Cinahl, Medline och Psychinfo. Artiklar 
inkluderades om följande kriterier uppfylldes; artiklarna var publicerade mellan åren 
2004-2016. Då forskningen inom området är begränsad valdes urvalsåren 2004-2016 
för att få ett utökat antal artiklar i sökningen. Artiklarna var skrivna på engelska, 
hade en kvalitativ ansats och artiklarna svarade mot studiens valda syfte; att beskriva 
kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. Ytterligare inklusionskriterier var 
att artiklarna skulle vara etiskt granskade och/eller att artikeln hade ett etiskt 
resonemang utifrån granskningsprotokollet (Bilaga 2). Artiklarna exkluderades om 
de enbart innehöll behandlingsmetoder, medicin och/eller diagnostik, skrivna på 
annat språk än engelska eller om det var översiktsartiklar. 
 
Valda databaser för litteratursökningen var Cinahl, Medline och PsycINFO. 
Endometriosis valdes som primär sökterm och kom att användas i alla tre 
databaserna. Trunkering valdes efter ämnesord för att få med artiklar med varierande 
böjningsform av ämnesorden (Östlund, 2012). Booleska operatorn AND användes för 
att koppla ihop den primära söktermen endometriosis med valt ämnesord. Booleska 
operatorn OR användes i sökningarna för att få träffar på endera den ena söktermen 
eller den andra (Friberg, 2012).  
 
Den inledande databassökningen utfördes i Jönköping Universitys sökmotor EBSCO 
host i databasen Cinahl. Databasen valdes då den bland annat är inriktad på 
omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Få söktermer och 
begränsningar användes i den initiala sökningen för att undersöka hur mycket som 
fanns publicerat om ämnet, det presenterade en översikt av forskningsområdet vilket 
enligt Östlundh (2012) anses vara viktigt. Den primära söktermen endometriosis 
kombinerades sedan med ämnesorden qualitative, focus group*, grounded theory, 
phenomenol*, narrativ* interview* och observation*. En andra sökning utfördes i 
samma databas där endometriosis kombinerades med experience*, view*, 
perception* och psycho* (Bilaga 1). Begränsningar som valdes i sökningarna var 
”Peer-review”, ”årtal 2004-2016” och ”engelskt språk”. Peer-review försäkrar att 
enbart artiklar som är etiskt granskade och som håller vetenskaplig kvalité 
framkommer (Friberg, 2012). Sökningarna i Cinahl och den efterföljande 
kvalitetsgranskningen resulterade i totalt nio artiklar som kom att ingå i resultatet 
(Bilaga 3). 
 
Vidare utfördes sökningar i sökmotorn EBSCO host i databasen Medline, som är en 
databas inriktad på medicinska- samt omvårdnadsartiklar (Forsberg & Wengström, 
2008). Den primära söktermen endometriosis kombinerades i denna databas med 
samma ämnesord som använts i tidigare sökningar i Cinahl. Begränsningar i denna 
databassökning var ”engelskt språk”, ”årtal 2004-2016” och ”abstract available”. För 
att begränsa träffarna i denna sökning till vetenskapliga artiklar valdes att lägga till 
begränsningen ”abstract available”. Sökningen i Medline genererade i många träffar 
på medicinska artiklar, därför valdes den booleska termen NOT tillsammans med 
ämnesorden medical och treatment. Sökningarna i denna databas genererade inte 
någon artikel som kunde användas till resultatet, däremot påträffades de redan valda 
artiklarna från Cinahl (Bilaga 1).  
 



 

7 
 

En tredje databassökning i sökmotorn Proquest i databasen PsycINFO utfördes. 
Databasen är främst fokuserad på psykologi och psykologiska aspekter inom olika 
områden (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Samma ämnesord som tidigare 
användes i denna databassökning. Begränsningarna som valdes var ”Peer-review”, 
”årtal 2004-2016” och ”engelskt språk”. I sökningarna i PsycINFO påträffades även 
här de tidigare valda artiklarna och endast en ny artikel från denna databassökning 
kom att användas i studien (Bilaga 3).  
 
Till sist genomfördes en sekundärsökning, som innebär att man tar tillvara på 
intressant information genom att exempelvis studera referenslistor (Östlundh, 2012). 
En artikel från en referenslista uppsöktes på Google och kom att ingå i resultatet 
(Bilaga 3).  
 
I litteraturöversikten har Fribergs (2012) modell varit utgångspunkten. Först lästes 
samtliga titlar som framkommit i databaserna igenom enskilt och i enrum. De titlar 
som ansågs kunna svara mot studiens syfte valdes ut. Sammanfattningar (eng. 
abstracts) lästes i enrum igenom hos de totalt 63 utvalda artiklarna (Bilaga 3). I detta 
steg var öppenhet och kreativitet centrala utgångspunkter vid läsandet för att inte 
begränsa sig i sitt sökande, något som Friberg (2012) menar är viktigt.  I de artiklar 
vars sammanfattning (abstract) ansågs kunna besvara syftet lästes hela artikeln. 
Totalt lästes 22 artiklar i sin helhet (Bilaga 3). Artiklarna som kom att ingå i resultatet 
valdes enat utifrån inklusionskriterier. 

Därefter granskades kvaliteten på dessa artiklar för att se om de skulle inkluderas 
eller exkluderas. Artiklarna som framkom vid sökningen kvalitetsgranskades med 
hjälp av ett protokoll framtaget av Hälsohögskolans Avdelning för Omvårdnad 
(Bilaga 2). Artiklarna granskades genom att studiernas syfte, bakgrund, urval, design, 
datainsamling, dataanalys, forskningsetiskt ställningstagande, trovärdighet och 
tillförlitlighet poängsattes. Genom att bli helt godkända i Del I (totalt fyra poäng) 
samt erhålla minst sex av åtta poäng i Del II ansågs artiklarna ha tillräckligt hög 
kvalitet för att ingå i resultatet. 

Alla steg i datainsamlingen har dokumenterats noggrant för att de sökord och 
sökvägar som använts ska kunna redovisas (Friberg, 2012). Redovisningen har gjorts 
som en matris så att de som läser litteraturöversikten förstår tillvägagångssättet 
(Bilaga 1). 

För resultatet användes slutligen elva artiklar vilka presenteras i en artikelmatris 
(Bilaga 3). 

 

Dataanalys 
 
För att bearbeta och analysera texten i de för studien utvalda artiklarna användes 
kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är en metod där text analyseras 
steg för steg med fokus på likheter och olikheter (Danielson, 2012). Analysarbetet 
utfördes först enskilt där artiklarna lästes i sin helhet ett flertal gånger för att på så 
sätt få en förståelse för textens innehåll. Därefter bröts textmaterialet som svarade 
mot studiens syfte ned i meningsenheter. Meningsenheter består av meningar som 
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har ett gemensamt budskap (Danielson, 2012). Meningsenheterna klipptes ut från 
textmaterialet och klistrades in i ett nytt dokument. Dessa meningsenheter 
kondenserades, det vill säga att meningsenheterna kortades ner till väsentliga ord 
från meningsenheterna. De kondenserade meningsenheter som vid det enskilda 
arbetet framkommit jämfördes och sorterades sedan under gemensamt arbete in i 
koder. Koden fungerar som stöd för att förstå meningsenhetens innehåll och 
sammanhang (Danielson, 2012). Koder med liknande innehåll bildade subkategorier.  
Subkategorierna sammanfördes sedan till huvudkategorier. 
 
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
 

  

Etiska överväganden 
 
I studier som är inom omvårdnadsbaserade områden är deltagarna människor, det är 
därför viktigt att skydda och tillgodose deras rättigheter, välbefinnande samt 
integritet. Vetenskapsrådet (2016) har fyra krav som bör tillgodoses då forskning 
skall genomföras; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att information om studiens syfte ska ges till deltagaren 
(Vetenskapsrådet, 2016). Samtyckeskravet betyder att deltagaren själv har rätt att 
bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2016). Då studien är en 
litteraturöversikt används redan genomförda studier. Med konfidentialitetskravet 
menas att samtliga personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem 
(Vetenskapsrådet, 2016). Enbart etiskt godkända artiklar har använts i 
litteraturöversikten där det tydligt framgått att kriteriet om konfidentialitet uppfyllts. 
Slutligen innebär nyttjandekravet att de insamlade uppgifterna om enskilda personer 
endast får användas för forskningsändamål. För empiriska studier innebär 
nyttjandekravet att informera inblandade personer på vilket sätt materialet är tänkt 
att användas (Vetenskapsrådet, 2016).  
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Ett av kriterierna i kvalitetsgranskningsprotokollet (Bilaga 2) var att de utvalda 
studierna hade ett etiskt godkännande vilket kan minska risken för forskningsetiska 
problem (Sandman & Kjellström, 2013). Denna risk beaktades i litteraturöversikten 
och därför inkluderades inga studier utan etiskt godkännande.  

Det finns en risk för att egna föreställningar om ämnet som exempelvis att 
sjukdomen är väldigt smärtsam och påfrestande att leva med skulle kunna ha 
påverkat urvalet av artiklarna och resultatet genom att välja ut det som stämmer 
överens med dessa föreställningar. En medvetenhet finns gällande detta och av den 
orsaken har allt resultat som svarat mot litteraturöversiktens syfte inkluderats.  

 

Resultat 

Vid analysen av artiklarna framkom tre huvudkategorier och tio subkategorier som 
beskriver kvinnors upplevelser av att leva med endometrios.  Under huvudkategorin, 
Sjukdomen påverkar livets alla områden återfinns subkategorierna inverkan på 
kvinnokroppen, påverkan på parrelationen, aktiviteter och det sociala livet påverkas 
samt påverkan på studier och arbetslivet. Under den andra huvudkategorin, 
Upplevelser av sjukvården återfinns följande subkategorier; kunskapsbrist, 
upplevelser av att diagnostiseras, erfarenheter av behandlingar och brist på 
information. Under den tredje huvudkategorin, Oviss framtid återfinns 
subkategorierna orosmoln och att ta kontroll över situationen (Figur 1).  
 
 
 
Figur 1. Kategorier och subkategorier 

 
 

Sjukdomen påverkar livets alla områden 
 
I samtliga artiklar framkom att kvinnornas liv påverkades inom flera olika områden. 
Sjukdomen påverkade kvinnorna psykiskt, fysiskt, i privatlivet, i parrelationen, 
socialt och i arbetslivet. Kvinnorna upplevde sjukdomen som komplex och menade 
att de ofta tvingades anpassa sitt liv efter sjukdomen och dess symtom.  
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Inverkan på kvinnokroppen 

Kvinnorna i artiklarna beskrev sina upplevelser av hur endometrios påverkade deras 
kroppar både fysiskt och psykiskt. I flera av studierna upplevde kvinnorna en 
besvärande kroppslig smärta relaterat till sjukdomen. En känsla av att bli stucken 
med en kniv, (Butt & Chesla, 2007; Jones, Jenkinson & Kennedy, 2004; Moradi, 
Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014) eller en rivande känsla, som om en hand 
med långa naglar rev inuti magen var känslor som framkom. Andra typer av smärta 
som beskrevs var en tryckande smärta eller en smärta som kändes som ett 
knytnävsslag (Butt & Chesla, 2007). Kvinnornas smärtupplevelse skilde sig åt men 
något som var gemensamt för många kvinnor var att de under de intensivaste 
smärtperioder upplevdes en känsla av invalidisering och förlamning med en 
oförmåga att röra sig (Butt & Chesla, 2007; Denny, 2004; Huntington & Gilmour, 
2005; Moradi et al., 2014). Upplevelser som att benen kändes som cementklumpar, 
som att deras inre kom ut genom deras kroppar samt en enorm smärta i nedre delen 
av ryggen framkom (Moradi et al., 2014). Att smärtan främst var lokaliserad till 
bäckenet var återkommande i flera studier (Denny, 2004 & Huntington & Gilmour, 
2005).  
 
Smärtintensiteten varierade från lindrig till väldigt kraftig smärta. Många kvinnor 
upplevde att smärtan var som värst runt tiden för menstruation och ägglossning 
(Huntington & Gilmour, 2005; Jones et al., 2004). Medan vissa upplevde att smärtan 
aldrig riktigt försvann (Butt & Chesla, 2007; Huntington & Gilmour, 2005). För vissa 
var smärtan så stark att den ledde till att kvinnan kräktes, svimmade eller kunde få 
henne att skrika högt (Butt & Chesla, 2007; Moradi et al., 2014). Att 
smärtintensiteten ökade i takt med åldern, att varje period blev intensivare och att 
smärtan höll i sig längre upplevdes av ett flertal i olika studier (Huntington & 
Gilmour, 2005; Markovic et al., 2008).  

I studierna beskrevs en stor brist på energi, dels på grund av smärta som ger trötthet 
men också på grund av kraftiga blödningar och sömnsvårigheter (Butt & Chesla, 
2007; Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014). Hos vissa kvinnor påverkades sömnen 
av smärtan och kvinnan var tvungen att anpassa sovställning för att kunna hantera 
smärtan (Butt & Chesla, 2007). Upplevelser av diffusa symtom såsom allmän 
sjukdomskänsla, illamående, trötthet och depression framkom i några av studierna 
(Denny, 2009; Markovic et al., 2008).  

Kraftiga blödningarna som tvingade kvinnan att byta menstruationsskydd ofta, en 
oro över att sitta i ljusa möbler samt att behöva ha med sig extra kläder för att de 
kraftiga blödningarna var oförutsägbara upplevdes jobbigt för kvinnan (Moradi et al., 
2014). 

Viktuppgång på grund av läkemedelsbiverkning samt inaktivitet, ärr från kirurgi och 
blekhet på grund av kraftiga blödningar gjorde att kvinnorna kände sig missnöjda 
med sina kroppar vilket påverkade självförtroendet (Jones et al., 2004; Markovic et 
al., 2008; Moradi et al., 2014). Negativa effekter på självförtroende på grund av att 
inte kunna få barn eller få fler barn och att inte kunna ha normalt samlag 
rapporterades också (Moradi et al., 2014). 
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Känslor som upprördhet, aggression, osäkerhet, depression och humörsvängningar 
var återkommande i flera studier. Kvinnors emotionella och psykiska välbefinnande 
påverkades negativt av sjukdomen. En besvärlig känsla enligt kvinnorna var att inte 
kunna göra grundläggande mänskliga handlingar som exempelvis att kunna äta all 
sorts mat, sova och att ha normalt samlag (Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014). 
Sjukdomen ledde till att kvinnan upplevde att hon miste rätten att få vara kvinna 
(Moradi et al., 2014).  

 

Påverkan på parrelationer 

Endometrios orsakade ofta påfrestningar på kärleksrelationerna och flera relationer 
bröts upp då kvinnor berättat att de känt sig otillräckliga och misslyckade för att de 
inte kunnat tillfredsställa sin partner (Butt & Chesla, 2007; Denny & Mann, 2007a; 
Jones, Jenkinson & Kennedy, 2004) samt att partnern inbillat sig att han inte varit 
älskad då kvinnan inte velat ha samlag med honom (Butt & Chesla, 2007; Denny & 
Mann, 2007a).  

En stark smärta vid samlag var ett tema som var återkommande i flera studier (Butt 
& Chesla, 2007; Denny, 2004; Denny & Mann, 2007a; Moradi et al., 2014.) Några 
kvinnor menade att de efter samlag fick så svåra smärtor att de blev liggandes i 
fosterställning i flera timmar och hade svårt att röra sig (Denny & Mann, 2007a; 
Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014). Andra kvinnor beskrev att de ibland grät av 
smärta under och efter samlag (Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014). 

En rädsla för att bli lämnad eller för att skapa oro för mannen gjorde att kvinnor 
ibland hade samlag med partnern trots kraftiga smärtor (Butt & Chesla, 2007; Denny 
& Mann, 2007a). Andra kvinnor berättade att de undvek sex på grund av smärtan 
(Denny & Mann, 2007a; Moradi et al., 2014).  

Den starka samlagssmärtan beskrevs av kvinnor som väldigt jobbig och några 
menade att de valde att vara singel just på grund av att ”slippa” samlag (Moradi et al., 
2014). Förhållanden som brutits upp till följd av att kvinnan inte klarade av att ha en 
sexuell relation med mannen men också på grund av att mannen inte klarade av 
kvinnans sätt att vara och hade svårt att förstå henne framkom i studier (Denny, 
2004; Moradi et al., 2014).  

Kvinnor berättade också om relationer som brutits upp där infertilitet varit en av de 
bidragande orsakerna (Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014). I studier framkommer 
att par haft svårigheter med att bli gravida. Kvinnor berättar om flera års försök att 
bli gravida och om olika fertilitetsbehandlingar som paret genomgått (Butt & Chesla, 
2007; Denny, 2004; Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014). Upplevelser om hur 
otaliga missfall påverkade relationen negativt framkom också (Markovic et al., 2008). 
I en studie beskrevs livet som i en ond cirkel. Paret försökte bli gravida samtidigt som 
kvinnan upplevde kraftiga samlagssmärtor och smärtorna var värst kring tiden för 
ägglossning (Denny, 2004).  

Upplevelser som framkom var att partnern blivit mycket påverkad av kvinnans 
sjukdomstillstånd då partnern ofta fått hjälpa till med saker som exempelvis 
duschning då schamponering och torkning varit för smärtsamt för kvinnan (Butt & 
Chesla, 2007). Något som kom fram i studierna var att kvinnans partner tvingats ta 
ledigt från jobbet när hon hade blivit opererad då kvinnan var oförmögen att göra 
någonting själv, inte ens stiga upp ur sängen (Butt & Chesla, 2007). En del såg sin 
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partner som ett stort stöd och upplevde att deras partner förstod dem och att de inte 
hade klarat av de fysiska och psykiska smärtorna utan partnern (Butt & Chesla, 2007; 
Denny, 2004). Det fanns också de vars partner hade svårt att förstå kvinnans 
problem (Moradi et al., 2014).  

 

Påverkan på aktiviteter och det sociala livet 

Kvinnor beskrev att de inte längre på samma sätt som tidigare kunde fortsätta med 
sina dagliga aktiviteter såsom exempelvis städning, tvättning och matlagning (Jones 
et al., 2004). Att inte kunna ta hand om och leka med sina barn eller husdjur på ett 
önskvärt sätt var upplevelser som ansågs vara jobbiga (Jones et al., 2004; Moradi et 
al., 2014). 

Ett vanligt förekommande tema var att kvinnor planerade framtiden utifrån 
sjukdomen och att den styrde mycket av deras liv. Semestrar och andra event 
planerades in under de perioder då de förmodade att smärtan inte skulle vara så 
påtaglig (Butt & Chesla, 2007; Jones et al., 2008; Moradi et al., 2014). I en studie 
berättade en kvinna om hur hon förde dagbok för att kunna förutse bästa tiden för 
socialt liv (Jones et al., 2008) medan andra valde att stanna hemma från sociala 
tillställningar då de kände en avundsjuka på andra kvinnor som var lyckliga (Moradi 
et al., 2014).  

En oro över att lämna hemmet och medverka vid sociala tillställningar fanns då de 
kände en rädsla för att få ett smärtgenombrott eller en kraftig blödning (Denny, 
2004; Moradi et al., 2014). För andra fanns en oro över problem med tarm och blåsa i 
det sociala livet då symtomen ibland krävde snabb tillgång till toalett (Gilmour et al., 
2008; Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014).  

Stödet från omgivningen var varierande, några upplevde ett ökat stöd från familj och 
vänner då sjukdomen var påfrestande (Butt & Chesla, 2007; Denny, 2004) medan en 
annan beskrev minskade sociala kontakter efter sjukdomsbeskedet (Denny, 2004).  

Att endometrios var ett känsligt ämne att prata med andra om var något som 
framkom, det ledde ofta till att kvinnor isolerade sig från omgivningen och istället 
valde att vara ensamma (Butt & Chesla, 2007; Moradi et al., 2014). Åsikter fanns om 
att den bristande kunskapen hos allmänheten bidrog till att kvinnor tog avstånd från 
andra människor då hon inte orkade förklara (Denny, 2009).  

 

Påverkan på studier och arbetslivet 

Upplevelsen av att leva med endometrios jämfördes i tre olika åldersgrupper. I den 
yngsta av grupperna där kvinnorna var mellan 16 och 24 år var utbildning den största 
frågan. Påverkan på studier och utbildning rapporterades från två tredjedelar av 
kvinnorna. Några menade att de var tvungna att studera på deltid och eller tvingas 
skjuta upp inlämningar eller avstå från vidareutbildningar (Moradi et al., 2014). 
Kvinnor upplevde att sjukdomen påverkade studierna negativt på grund av en hög 
sjukfrånvaro och svårigheter i att koncentrera sig. Detta ledde till att kvinnor 
tvingades till deltidsstudier, hoppa av studier eller inte kunna påbörja utbildningar.  
(Gilmour et al., 2008; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). Rädsla för 
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smärtgenombrott eller blödning gjorde att någon ibland struntade i att gå till skolan 
(Moradi et al., 2014).  
 
Det framkom att kvinnor tvingades anpassa arbetet efter sjukdomen och dess 
symtom (Butt & Chesla, 2007; Denny, 2004; Gilmour et al., 2008; Jones et al., 2004; 
Moradi et al., 2014; Seear, 2009b). En del upplevde att de inte kunde arbeta med det 
de verkligen ville och missade chanser till befordran (Jones et al., 2004). I studier 
framkom att kvinnor tvingats byta karriär och skaffa sig ett arbete där de kunde 
arbeta mer hemifrån (Butt & Chesla, 2007). Ge upp livet som elitidrottare på grund 
av att sjukdomen sänkte träningsförmågan och prestationen var också en uppoffring 
som hade fått göras (Moradi et al., 2014). Hög sjukfrånvaro på grund av smärta och 
andra psykiska faktorer var något som framkom i många studier och detta påverkade 
familjens ekonomi (Butt & Chesla, 2007; Denny, 2004; Gilmour et al., 2008; Moradi 
et al., 2014). Det fanns också någon som menade att hon mådde bättre av att arbeta 
heltid och att vara sysselsatt, då sjukdomen kopplades bort (Markovic et al., 2008). 

Något som framkom var att arbetskamrater, arbetsgivare och eller chefer inte förstod 
kvinnorna eller bagatelliserade sjukdomen.  Avsaknad av fysiska tecken på sjukdom 
ledde till att inte bli betrodd av kollegor och arbetsgivare (Denny, 2004; Gilmour et 
al., 2008). Då endometrios är en kvinnosjukdom och är av privat karaktär upplevde 
många det svårt att prata med kollegor, arbetsgivare eller chefer, detta gällde främst 
manliga medarbetare. Det fanns de som därför valde att hålla sjukdomen hemlig för 
medarbetare (Gilmour et al., 2008). Det fanns också kvinnor som berättade om 
förstående medarbetare och chefer som lät kvinnorna vara med och styra över arbetet 
och arbetstimmarna (Denny, 2004).  

Ibland upplevde kvinnan att det var svårt att koncentrera sig på arbetet och att hon 
istället sökte symtom samt behandlingsalternativ för endometrios på internet. På så 
sätt kopplade hon bort arbetet helt (Seear, 2009b).  

 

Upplevelser av sjukvården 
 
Gemensamt för många av kvinnorna var att mötena med sjukvården ofta upplevdes 
negativa. Då sjukdomen är svårdiagnostiserad och kunskapen om sjukdomen är liten 
hos både vårdpersonal och omgivning var mötena med sjukvården ofta många och 
upplevdes av kvinnorna som komplicerade.  

 

Kunskapsbrist 

I studierna upplevde kvinnorna att smärtan ofta uppfattades som normal 
menssmärta, inte bara av vårdpersonal utan också av dem själva (Denny, 2009; 
Markovic et al., 2008). Smärtan förklarades ofta som något kvinnan var tvungen att 
lära sig leva med, inte bara av vårdpersonal utan även av vänner, familj och skola 
(Butt & Chesla, 2007; Denny, 2009; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; Jones 
et al., 2008).  

Kunskapsbristen hos vårdpersonal ledde till att kvinnorna flertalet gånger blev 
avfärdade i tron om att de har haft psykiska problem eller lidit av depression 
(Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). Därför blev kvinnorna ibland erbjudna 
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antidepressiva läkemedel (Markovic et al., 2008).  Andra kvinnor menade att 
vårdpersonal inte misstänkte endometrios då de ansåg att sjukdomen inte drabbade 
så unga kvinnor (Moradi et al., 2014). Någon annan kvinna berättade att hennes 
läkare inte ens haft kännedom om sjukdomen endometrios (Jones et al., 2008). 
Vårdpersonal har även misstagit kvinnor för att ha exempelvis 
blindtarmsinflammation, utomkvedshavandeskap, cancer och inflammatoriska 
magsjukdomar (Moradi et al., 2014). I en studie framkom det även att 
vårdpersonalen hade relaterat besvären till dålig livsstil i form av för lite motion och 
dåliga matvanor (Butt & Chesla, 2007). Bristen på kunskap hos vårdpersonal visade 
sig också då kvinnorna tvingades söka allmänsjukvård flera gånger för sina besvär 
innan de fick träffa en specialist, detta medförde att kvinnorna kände sig misstrodda 
(Jones et al., 2004; Markovic et al., 2008). I vissa fall upplevde kvinnorna att de fick 
självdiagnostisera på grund av bristen på kunskap hos vårdpersonalen (Markovic et 
al., 2008; Moradi et al., 2014). Det fanns någon kvinna som var positiv till 
vårdpersonalen då uppfattningen var att de var sympatiska och förstod kvinnan 
(Moradi et al., 2014). 

Kvinnan jämförde ofta sina upplevelser av smärta med släkt och vänners 
uppfattningar och drog på så sätt slutsatser om vad som var normalt. Kvinnans 
erfarenhet gjorde att hon trodde att smärtan inte var något som krävde medicinsk 
hjälp. Brist på kunskap om sjukdomen endometrios och uppfattningen om att 
smärtan var ”normal” gjorde ofta att kvinnor väntade med att söka sjukvård för sina 
besvär och inte tog sina symtom på allvar (Denny, 2009; Markovic et al., 2008; 
Moradi et al., 2014).  
 
Kunskapsbristen som fanns hos vårdpersonal och hos kvinnan själv inom området 
gjorde att flera av kvinnorna mådde psykiskt dåligt (Denny, 2004; Jones et al., 2004; 
Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). 

 

Upplevelser av att diagnostiseras  

Den långa tid det tar att få diagnosen endometrios bekräftas av många kvinnor i olika 
studier (Denny, 2009; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). En av 
anledningarna till fördröjning av diagnostisering ansågs vara att kvinnorna inte fick 
träffa kompetenta och kunniga läkare. Ytterligare en anledning beskrevs vara att 
kvinnorna blev kallade till undersökning under de perioder då de var symtomfria 
(Huntington & Gilmour, 2005).  

Efter flera års avvisande från sjukvården och sjukvårdspersonal som menade att 
kvinnornas problem bara var vanliga kvinnoproblem var det många kvinnor som 
upplevde en stor lättnad över att få sin diagnos (Gilmour et al., 2008; Denny, 2009; 
Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). Kvinnor i flera studier ansåg att 
det var skönt att kunna sätta ett namn på sina symtom och få bekräftat att de faktiskt 
hade en sjukdom (Denny, 2009; Huntington & Gilmour, 2005).  

En lättnad över att få diagnosen endometrios upplevdes hos många kvinnor då de 
hade målat upp en bild av att de var drabbade av någonting mycket värre som 
exempelvis cancer (Huntington & Gilmour, 2005; Jones et al., 2008; Moradi et al., 
2014). Det fanns också kvinnor som beskrev diagnostiseringen som en upplevelse av 
blandade känslor. Kvinnorna kände en rädsla och oro eftersom sjukdomen är kronisk 
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och inget botemedel finns. Andra känslor som frustration, aggression och irritation 
över tiden det tagit att få diagnos och över att inte blivit betrodda av sjukvården 
beskrevs också. Dessa känslor blandades med en lättnad över att äntligen få veta 
sanningen (Moradi et al., 2014).  

 

Erfarenheter av behandlingar 
 
Kirurgiska och medicinska behandlingar gav olika upplevelse för olika kvinnor 
(Denny, 2004), någon upplevde att behandlingen hjälpte medan någon annan tyckte 
att den inte gjorde det (Moradi et al., 2014) Upplevelse av besvikelse samt upplevelse 
av uppgivenhet över att läkemedel som inte hjälpte (Denny, 2009; Gilmour et al., 
2008) var känslor som uppstod hos flera av kvinnorna och någon kvinna hade 
utvecklat tolerans mot läkemedlen (Moradi et al., 2014). Innan kvinnan hade fått 
diagnosen endometrios upplevde hon att hon enbart blev erbjuden medicinsk 
behandling och efter diagnosen kom istället erbjudande om kirurgisk behandling 
(Huntington & Gilmour, 2005). Flera av kvinnorna reagerade på att många av de 
olika behandlingarna gav bieffekter och att det inte fanns evidens på att behandlingen 
fungerade (Denny, 2004).  
 
Hormonell behandling gav kvinnor en del biverkningar som exempelvis viktökning 
och minskad sexlust och depression detta gjorde att några inte ville fortsätta med 
behandlingen. En del kvinnor tänkte också på symtom som kunde komma vid en 
längre tids användning av hormoner och om de kunde leda till beroende (Denny, 
2009; Moradi et al., 2014). 

En del kvinnor berättade att deras problem hade blivit värre efter utförda 
laparoskopier, såsom ökade sammanväxningar (Markovic et al., 2008) medan någon 
kvinna berättade att hon efter utförd hysterektomi hade en känsla av att ha kontroll 
över sin egen kropp istället för att bli styrd av den (Markovic et al., 2008). En kvinna 
beskrev att hon varit positiv till behandlingar innan hon påbörjat den men efter att 
hon genomgått en operation eller annan behandling och insett att den inte gav något 
positivt resultat kände hon sig besviken och ledsen över att ingenting fungerar 
(Huntington & Gilmour, 2005). Flera kvinnor berättade att de genomgått operation 
efter operation och inget hjälpt. De fick tillbaka symtomen efter några månader igen 
(Markovic et al., 2008; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014), och trots 
desperata försök genom hysterektomi och tarmoperationer fanns symtomen kvar för 
någon av kvinnorna (Markovic et al., 2008).  

 

Brist på information 

Många kvinnor upplevde att informationen från vårdpersonal gällande sjukdomen 
ofta inte var speciellt bra och de var missnöjda med informationen (Butt & Chesla, 
2007; Denny, 2009; Gilmour et al., 2008; Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014; 
Seear, 2009a).  

Upplevelser från många av kvinnorna var att det ansågs problematiskt att få 
information gällande endometrios från läkare då de upplevde att läkarna själva 
saknade information (Jones et al., 2004; Gilmour et al., 2008). En del kvinnor 
upplevde också att läkarna kände sig stressade och hann inte ge kvinnorna 
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information om exempelvis för och nackdelar med olika behandlingsalternativ 
(Gilmour et al., 2008). Studier visar att kvinnorna upplevde svårigheter med att få 
svar på de frågor de hade angående sjukdomen eller att de fick felaktiga förklaringar 
från vårdpersonal (Butt & Chesla, 2007; Seear, 2009a). En del kvinnor upplevde att 
läkarna chansade gällande vilken behandling de ansåg passade och att de utsattes för 
olika råd från olika läkare. Olika råd från olika vårdgivare var något som framkom. 
Att ta det lugnt och bara vila var ett råd från en läkare medan rådet att motionera mer 
gavs från en annan läkare (Seear, 2009a).  

Kvinnorna ansåg också att de inte fått den sortens information som de velat från 
vårdpersonal, de fick information om behandlingsalternativ och symtom. Kvinnorna 
önskade dessutom information om livsstilförändringar och hur de på egen hand 
kunde förebygga symtom (Gilmour et al., 2008; Huntington & Gilmour, 2005). 
Andra kvinnor upplevde att de ofta fick frågor om smärtans intensitet men ingen 
frågade om hur smärtan utmärkte sig i duration, kvalitet eller påverkade livet, vilket 
kvinnorna ansåg var dåligt (Denny, 2009). Kvinnorna gav förslag på förbättring av 
informationen inom vården, då önskades mer information tillhandahållen av 
sjuksköterskor (Gilmour et al., 2008). 

Kvinnor upplevde att vårdpersonal inte tog sjukdomen på allvar eftersom det inte var 
någon ”allvarlig” sjukdom de led av. Någon kvinna menade att eftersom hon inte 
hade så många ställen med endometrios ansåg vårdpersonal att situationen inte var 
så allvarlig (Denny, 2009). En kvinna berättade att hon upplevde det som om läkaren 
bara skrattade bort hennes symtom och att hon efteråt känt sig besviken och ledsen 
(Huntington & Gilmour, 2005).  

Flera av kvinnorna fick höra av vårdpersonal att de skulle skaffa barn för att må 
bättre och för att minska risken för infertilitet, detta råd gjorde kvinnor upprörda och 
irriterade (Huntington & Gilmour, 2005; Jones et al., 2008; Moradi et al., 2014; 
Seear, 2009a) speciellt om kvinnan nyss hade inlett sin relation eller levde i en 
homosexuell relation (Markovic et al., 2008).  

 

Oviss framtid 
 
Framtiden oroade många kvinnor i studierna då ovissheten var stor och kunskapen 
om endometrios otillräcklig.  Då botemedel mot sjukdomen i nuläget saknas 
tvingades kvinnor anpassa sig efter situationen. Kvinnorna hittade olika sätt att söka 
kunskap om sjukdomen på och försökte på bästa sätt kontrollera situationen.  

 

Orosmoln 
 
Osäkerhet gällande sjukdomsförloppet fanns hos flera av kvinnorna (Denny, 2009) 
och en del av kvinnorna såg pessimistisk på framtiden medan andra såg på framtiden 
med optimism (Denny, 2004). Kvinnor som inte upplevt många bakslag eller som 
hade fått sina symtom lindrande såg ofta positivt på framtiden (Denny, 2004; Denny, 
2009) medan de som fortfarande hade svår smärta trots många års behandling kände 
sig pessimistiska (Denny, 2004).  
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När kvinnorna såg på framtiden var det smärta och fertilitet som oroade dem mest 
(Denny, 2009). Rädsla för återfall i framtiden var en återkommande tanke kvinnorna 
hade (Moradi et al, 2014). Unga kvinnor kände störst orolighet gällde fertilitet och 
funderade över om de skulle kunna bli gravida eller inte (Denny, 2009). Andra 
kvinnor funderade över vad som var viktigast för dem att prioritera. Skulle de 
fokusera på utbildning eller på att bilda familj? (Markovic et al., 2008).  

En oro över ärftlighet fanns hos kvinnor som hade döttrar då de funderade över om 
deras barn också skulle drabbas av endometrios och då behöva leva med denna 
påfrestande sjukdom (Jones et al., 2004). Andra kvinnor uppgav en oro över 
framtiden när det gällde karriär, ekonomi och äktenskap då kvinnorna inte visste hur 
sjukdomen skulle utvecklas och påverka livet (Moradi et al., 2014).  

Det fanns även förhoppningar inför framtiden, att vara smärtfri, ha familj, kunna ha 
en intim relation, mindre smärta och få effektiv behandling var saker som kvinnorna 
talade om och hoppas på i framtiden (Moradi et al., 2014). Kvinnor hade även 
förhoppningar om att det i framtiden ska finnas behandlingar som hanterar 
symtomen bättre eller ännu bättre ett botemedel för endometrios (Denny, 2009).  

 

Att ta kontroll över situationen  
 
En upplevelse av att ta kontroll över situationen var ett vanligt förekommande tema i 
studierna (Huntington & Gilmour, 2005; Jones et al., 2004; Markovic et al., 2008). 
Egna strategier för att hantera sjukdomen och uppnå ett bättre välbefinnande var 
något som flera kvinnor i olika studier berättade om (Butt & Chesla, 2007; Gilmour et 
al., 2008; Huntigton & Gilmour, 2005; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; 
Seear, 2009b). Vikten av att ta kontroll genom livsstilsförändringar beskrevs som att 
det fanns inget val, det var antingen att ställa sig upp och slåss mot sjukdomen eller 
lägga sig ner och dö (Huntington & Gilmour, 2005). En av de saker som gjordes i 
riktning mot att ta kontroll var att börja skriva dagbok över sina dagar (Jones et al., 
2004).  
 
Upplevelsen av att ju mer information som skaffades om sjukdomen och ju mer 
lärdom om hur den fungerade samt vad den gjorde med deras kroppar skapade en 
vändpunkt för kvinnorna. De gick från att ha varit styrda av sjukdomen till att kunna 
hantera och leva med den (Gilmour et al., 2008; Huntington & Gilmour, 2005). De 
mest använda källorna för informationshämtning om alternativa metoder och 
livsstilsförändringar uppgavs vara endometrios-stödgrupper med andra 
endometriosdrabbade kvinnor och gästtalare. Chatrum, internetsajter och böcker, 
hälsosajter gav också bra information om livsstilsförändringar och att leva med 
endometrios (Gilmour et al., 2008). 
 
Vikten av att ändra kost och motionsvanor var ett framträdande tema hos många 
kvinnor i studierna (Butt & Chesla, 2007; Huntington & Gilmour, 2005). Någon 
kvinna berättade att hon brukade ta med sig egen mat när hon blev bortbjuden eller 
skulle någonstans för att minska risken för att få en smärtattack (Butt & Chesla, 
2007). I studierna gav kvinnorna förslag på vilken sorts mat de upplevde fungerade 
bra. Förslagen som framkom var koffeinfri kost, högt intag av frukt och grönt, 
reducering av livsmedel med högt östrogeninnehåll såsom mejeriprodukter, samt 
olika kosttillskott som exempelvis linfröolja och kinesiska örter (Huntington & 
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Gilmour, 2005). Kvinnor berättar att de försöker hålla en god balans i kroppen 
genom att utföra chi-gong, pilates, akupunktur, massage och meditation (Butt & 
Chesla, 2007; Huntington & Gilmour, 2005).  

Det fanns också de kvinnor som upplevde att det var jobbigt att ta kontroll över 
situationen och valde att inte försöka göra hälsosamma livsstilsförändringar. 
Sjukdomen ledde istället till ohälsosamma livsstilsförändringar i form av ökning av 
smärtlindring och alkohol (Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). 
Cigaretter och illegala droger användes också av någon kvinna för att hantera smärta 
och andra psykiska faktorer som sjukdomen förde med sig (Moradi et al., 2014).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
För att se över tidigare forskning inom ett visst område menar Friberg (2012) att en 
litteraturöversikt är en lämplig metod. Föreliggande studie är utformad enligt denna 
metod.   
 
Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 
Eftersom syftet var att fånga upplevelser valdes endast kvalitativa artiklar. 
Kvantitativa artiklar valdes bort direkt då de ofta mäter och jämför ett fenomen 
istället för att studera det (Dahlborg Lyckhage, 2012). Genom att inkludera 
kvantitativa artiklar i litteraturöversikten hade möjligtvis en bredare bild kunnat ges 
av kvinnornas upplevelser av att leva med sjukdomen. Även om kvantitativa artiklar 
uteslöts ansågs ändå syftet med denna litteraturöversikt ha uppfyllts, vilket anses 
stärka trovärdigheten (Henricson, 2012).  
 
Sökningarna utfördes i tre olika databaser, detta för att öka chansen att finna 
relevanta artiklar. Detta kan ses som en styrka för studien (Henricson, 2012). 
Tidsbegränsningen som användes vid artikelsökningarna var åren 2004-2016, då det 
var svårt att hitta kvalitativa artiklar om kvinnors upplevelser av att leva med 
endometrios. Artikelutbudet var trots utökade sökårskriterier ganska lågt och 
flertalet artiklar återkom i de olika databassökningarna. En mycket begränsad mängd 
relevant forskning riskerar att leda till selektivt urval av artiklar som besvarar syftet 
och där egna åsikter kan spela in, vilket kan påverka resultatet (Friberg, 2012).  Det 
finns en medvetenhet om att det begränsade urvalet av artiklar kan leda till ett 
selektivt urval. Då endast 11 artiklar funnits som svarat mot studiens syfte och 
inklusionskriterier samt klarat kvalitetsgranskningen förmodas inget selektivt urval 
ha gjorts då samtliga artiklar inkluderats i studien.  
 
En begränsad kunskap finns gällande sökfunktioner i databaser. Detta kan innebära 
att de sökord och kombinationerna av sökorden inte använts på lämpligaste sätt och 
kan därför ha påverkat resultatet. För att öka kunskapen gällande sökfunktioner har 
litteratur bearbetats om hur databassökningarna på lämpligaste sätt skulle utföras. 
Förslag och rekommendationer gällande sökfunktionerna hämtades också från 
bibliotekets personal för att öka chansen att utföra sökningarna korrekt. Förslagen 
och rekommendationerna ledde till att fler artiklar kunde sökas fram vilket kom att 
påverka resultatet på ett positivt sätt.  
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Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av ett formulär framtaget av 
Hälsohögskolans Avdelning för Omvårdnad. Kvaliteten på utvalda artiklar 
granskades först enskilt för att sedan jämföra granskningarna sinsemellan för att se 
om de bedömts på likartat sätt. Endast artiklar som höll kvalitetskravet inkluderades 
i studien. Tillvägagångssättet att granska var för sig och sedan nå samstämmighet 
kan vara ett sätt att öka trovärdighetet i studien. Henricson (2012) menar att det ger 
studien styrka att arbeta enskilt och därefter tillsammans jämföra sina tankar.  
 
I strävan att vara objektiva har hänsyn tagits vid datainsamling och dataanalys med 
tanke på egen kunskap och förförståelse. Med förförståelse menas den kunskap och 
de erfarenheter som innehas inom det valda området vid analys av material (Forsberg 
& Wengström, 2008). Förförståelse kan ses som hinder då fördomar kan förekomma 
samtidigt som en förkunskap kan ses som en möjlighet för att skapa ny förståelse för 
ämnet (Friberg & Öhlén, 2012).  Då en liten förkunskap fanns om sjukdomen och om 
hur symtomen kan visa sig hos kvinnan skulle studiens resultat kunnat ha påverkats 
av förförståelsen. Eftersom förförståelsen om kvinnors upplevelser av att leva med 
sjukdomen var nästintill obefintlig anses risken för att resultatet ska ha påverkats av 
fördomar vara liten. Istället har ny kunskap och förståelse för de drabbade 
kvinnornas situation erhållits.  
 
De i studien inkluderade artiklarna genomfördes i Australien, Storbritannien, USA 
och Nya Zeeland. I dessa länder fungerar inte sjukvården likadant som här i Sverige, 
inte heller när det gäller studier, skola, arbete eller försäkringssystem. Allt resultat 
går därför inte överföra till Sverige. Kvinnor i olika studier rapporterade att de 
tvingats till många sjukskrivningar till följd av sjukdomen. Dessa sjukskrivningar 
kom att påverka kvinnans eller familjens ekonomi och några hade svårt att klara 
vardagen (Butt & Chesla, 2007; Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 2014). I Sverige 
har vi ett väl fungerande försäkringssystem. Negativ påverkan på kvinnans 
ekonomiska situation kanske därför inte hade blivit lika påtaglig i Sverige som för 
kvinnor i andra länder. Då denna litteraturöversikt fokuserar på kvinnors upplevelser 
av att leva med endometrios anses ändå resultatet ha ett värde och mycket av 
resultatet anses gå att överföra till att gälla för kvinnor också i Sverige. Överförbarhet 
innebär enligt Wallengren och Henricsson (2012) att resultatet går att överföra till 
andra grupper eller situationer. Det som styrker detta är att liknande resultat 
framkommit från de olika studierna som gjorts i olika länder och därför antas att 
liknande resultat skulle framkommit om studierna också utförts i Sverige.  
 

Resultatdiskussion  
 
Resultatet i denna studie visar hur kvinnor med endometrios beskriver sina 
upplevelser av att leva med sjukdomen och hur kvinnorna påverkas. Resultatet visar 
att kvinnorna ofta ger en liknande bild av hur sjukdomen påverkar deras liv. Ett liv 
med smärta av olika slag är ett vanligt förekommande tema. Sjukdomen visade sig 
också påverka relationen till en partner där infertilitet och smärta vid samlag var 
stora bekymmer. En misstro och bagatellisering från allmänhet, arbetsgivare, 
vårdpersonal och medarbetare är också vanligt förekommande teman i studierna 
(Denny, 2004; Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 2014). Upplevelser som kvinnorna 
beskriver relateras till begreppet lidande.  
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Resultatet visar att kvinnor upplever att vårdpersonal har bristande kunskap kring 
sjukdomen. Kvinnorna upplever att de inte får den vård som de behöver och att de 
inte blir tagna på allvar (Butt & Chesla, 2007; Denny, 2009; Markovic et al., 2008; 
Moradi et al., 2014; Jones et al., 2008). Det är förvånande att kunskapen hos 
vårdpersonal fortfarande är relativt låg då många kvinnor är drabbade av sjukdomen 
då forskning gällande endometrios har pågått i flertalet år. Sjukdomen i sig 
upptäcktes för första gången redan på 1860-talet (Guidice & Kao, 2004), vilket gör att 
det vid det här laget borde ha forskats mer om sjukdomen och kunskapen borde vara 
vidare spridd inom sjukvården och allmänheten i stort. Denny och Mann (2007b) 
beskriver i sin studie om den bristande kunskap som finns hos vårdpersonal gällande 
endometrios. Smärtorna som kvinnorna beskriver är lika menstruationssmärtor 
vilket leder till att kvinnornas problem blir avfärdade utan att remiss till gynekolog 
eller annan specialistvård skrivs. Känslan över att inte bli tagen på allvar samt att 
ständigt bli avfärdad gör att kvinnorna upplever en ständig kamp mot sjukvården 
(Denny & Mann, 2007b). Misstron från vårdpersonal och den uteblivna vården kan 
ses som en form av vårdlidande.  Ballard, Lowton och Wright (2006) beskriver i sin 
studie vikten av att sprida information om endometrios i samhället och inom 
sjukvården. En av anledningarna till det är för att visa vad som klassas som normal 
och onormal menstruationssmärta. Bristande kunskap om endometrios hos 
vårdpersonal är något som också skildras i Skuladottir och Hallsdottirs (2011) studie. 
I studien beskriver kvinnor med endometrios känslor som uppgivenhet, hopplöshet 
och förnekelse i möten med vårdpersonal. Kvinnorna borde istället uppleva stöd och 
omsorg från vårdgivarna samt känna att de blir betrodda. Erikson (1994) beskriver 
vad det innebär att kränka en vårdsökande persons värdighet vilket vårdgivare kan 
anses göra sig skyldiga till utifrån studiens resultat. Exempel på kränkning av 
vårdsökandes värdighet skulle kunna vara när vårdgivare är oförstående och 
avfärdande mot kvinnor som uppsöker sjukvården. Resultatet anses som 
anmärkningsvärt och leder till ytterligare funderingar om vad som behöver göras 
inom vården eftersom vården ska hjälpa individer på bästa sätt.   
 
Att leva med smärta och andra symtom och samtidigt inte veta vad man är drabbad 
av är enligt resultatet för litteraturöversikten påfrestande för kvinnorna. Tiden det tar 
innan kvinnan får en diagnos är ofta lång (Gilmour et al., 2008; Denny, 2009; 
Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). Detta kan ses som en form av 
sjukdomslidande. Sjukdomen endometrios är svårdiagnostiserad vilket bland annat 
Ballard, Lowton & Wrights (2006) studie också visar.  Resultatet i Lemaires (2004) 
studie bekräftar litteraturöversiktens resultat och menar att kvinnor som lever i 
ovisshet gällande sjukdom ofta upplever stor emotionell stress och ett minskat 
psykiskt välbefinnande. Kvinnornas psykiska välbefinnande påverkas också av 
sjuksköterskans bemötande och förståelse för kvinnan. Om sjuksköterskan visar 
förståelse och stöd för kvinnan som lever i ovisshet kan det psykiska välbefinnandet 
ökas (Lemaire, 2004). Att leva i ovisshet och inte veta varför symtom uppstår eller 
när de kommer att uppstå och inte heller veta vad man är drabbad av är förenat med 
minskad hälsorelaterad livskvalité (Culley et al., 2013). Anmärkningsvärt är att tiden 
det tar att diagnostiseras är lång samtidigt som tekniken idag är långt utvecklad och 
medicinsk utrustning faktiskt finns för att utföra de ingrepp som krävs för att 
diagnostiseras. Det kan vara så att kvinnorna inte söker hjälp i tid eller tror att 
smärtan är normal men det kan också bero på okunskapen kring sjukdomen hos 
vårdpersonal (Mao & Anastasi, 2010).  Med tanke på att diagnosen tar tid dröjer även 
behandlingarna. Ofta testas först medicinska lösningar vid icke-diagnostiserad 
endometrios medan kvinnor som har en diagnos kan erbjudas kirurgisk behandling 
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(Altman & Wolczyk, 2010). Vården borde snabbare diagnostisera och därefter 
erbjuda kirurgisk behandling till kvinnorna för att på så vis minska sjukdomslidande 
samt vårdtiden vilket Farrell & Garad (2012) menar är väldigt kostsamt.  
 
Resultatet för litteraturöversikten visar att kvinnor med endometrios upplever flera 
förluster. Bland annat i form av sexuella relationer, fertilitet, kontroll, stöd och social 
samvaro. Flera av kvinnorna kände sig ensamma och övergivna och saknade stöd och 
förståelse från omgivningen vilket gav negativa effekter på livskvalitén. Omgivningen 
hade svårt att förstå kvinnorna gällande sjukdomen och hur den påverkade dem i 
livet (Denny, 2004; Gilmour et al., 2008; Jones et al., 2008; Moradi et al., 2014). 
Förluster påverkade kvinnorna negativt och skapade på så vis ett livslidande 
(Eriksson, 1994). Resultatet från litteraturöversikten att avsaknad av stöd från 
omgivningen påverkar livskvalitén negativt är något som också framkommer i Grav, 
Hellzén, Romild och Stordals (2011) studie. I studien har kvinnor som saknar stöd 
från sin omgivning visat sig ha ett samband med tillstånd som depression och ångest. 
En upplevelse av att vara ensam och att inte känna stöd från samhället kan ses som 
ett livslidande för kvinnan. Eriksson (1994) beskriver vikten av att bli tagen på allvar 
från sin omgivning och att bli bekräftad. Vidare beskrivs att hoppet och livslusten är 
något som människan kan fråntas vid avsaknad av stöd från omgivningen. 
 
Förlust av fertilitet eller rädslan för att bli infertil är något som framkommer i 
litteraturöversiktens resultat. Infertilitet visar sig ha en negativ påverkan på 
parrelationen och relationer har brutits upp (Butt & Chesla, 2007; Denny, 2004; 
Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014). En förståelse för att det är påfrestande att 
inte kunna skaffa barn finns, och en undran över hur andra kvinnor beskriver sina 
upplevelser av att vara infertil väcktes. I en studie av McCarthy (2010) upplever 
kvinnor att infertilitet är ett enda stort lidande. Kvinnor beskriver att de har svårt att 
finna en självkänsla och en mening med livet. Vidare beskrivs att tanken på barn 
etsar sig fast i huvudet och försvinner aldrig (McCarthy, 2010). Dhont, Van de 
Wijgert, Coene, Gasarabwe och Temmerman (2011) menar i deras studie att kvinnor 
känner sig misslyckade då de anser att deras uppgift i livet är att förse sin partner 
med barn. Kvinnor upplever ett stort påtryck och ibland trakasserier från 
omgivningen gällande att skaffa barn, då ofta från partnerns familj. Infertilitet är 
något som visar sig påverka kvinnor i många aspekter av livet och kan utifrån 
Eriksson (1994) ses som ett livslidande.  
 

Slutsatser 

Kvinnor som lever med endometrios påverkas både fysiskt och psykiskt av 
sjukdomen. Lidande är ofta något som kvinnan upplever genom de symtom som 
sjukdomen för med sig. För att vårdpersonal ska kunna minska kvinnors oro och 
samtidigt öka kvinnors chans att ta kontroll över situationen måste kunskapen hos 
vårdpersonalen öka. Det gäller för vårdpersonal att inte bara lägga fokus på 
behandlingar och symtom utan också kunna hitta komplementära metoder och 
livsstilsförändringar som kan hjälpa kvinnor samt att se den enskilda individen och 
dennes behov då sjukdomen är väldigt komplex. Det är även viktigt att sprida 
information om sjukdomen i samhället för att på så vis ge en större förståelse hos 
allmänheten samt minska risken för att kvinnor känner skuld och skam över att vara 
drabbade av sjukdomen. Mer forskning behövs om endometrios och kvinnors 
upplevelser av sjukdomen. Därför skulle det vara intressant att göra en empirisk 
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studie för att på så vis få en bättre bild av kvinnors upplevelser utifrån ett svenskt 
perspektiv.  
 

Kliniska implikationer 

Vikten av att sprida information om endometrios är stor, då kvinnor ofta känner sig 
misstrodda. Genom att öka kunskapen hos vårdpersonalen kan kvinnorna bli 
bemötta på ett bättre sätt och på så vis kan kvinnornas lidande minskas. Som 
sjuksköterskor måste vi se till att informationen sprids till kvinnor i tidig ålder gärna 
via samtal med flickor som går i skolan, tjejer som sjuksköterskor träffar på 
ungdomsmottagningar eller i primärvården. Det är då viktigt att informera tjejerna 
om menstruation och hur det fungerar normalt och vad som är avvikande gällande 
menstruation. Det är även av stor vikt att utbildning ges till sjuksköterskor som 
arbetar på olika instanser inom vården såsom på vårdcentraler, akutmottagningar, 
skolhälsovården eller kvinnokliniker för att på så sätt kunna fånga upp kvinnor med 
endometrios redan i ett tidigt stadie. Då endometrios är en kronisk sjukdom är det 
viktigt att inte bara informera kvinnorna om alternativa behandlingar som kan lindra 
symtom. Sjuksköterskor bör också ge kvinnorna evidensbaserad information gällande 
alternativa livsstilsförändringar och komplementära metoder som kan underlätta 
vardagen. En välinformerad kvinna kan leda till en känsla av att ta kontroll över 
situationen och vara ett steg i riktning mot ett bättre välbefinnande. 
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intervjuer. Tematisk 
innehållsanalys med 
huvudområden som 
följdes upp under 
intervjun. 

N= 15 Kvinnorna upplevd att deras 
symtom ofta bagatelliserades 
samt avfärdades som normala 
inom sjukvården. Relationer 
med partner, familj och arbetet 
påverkades på grund av den 
begränsade effektiviteten i 
behandlingarna.  

12p 

3 Denny, E.  
 
Storbritannien  
 
(2009)  
 
“I never know from one 
day to another how I 
will feel”: Pain and 
uncertainty in women 
with endometriosis” 

Att undersöka 
kvinnors 
upplevelser av att 
leva med 
endometrios. 

Kvalitativ studie. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Tematisk analys av 
berättelser. 
Data kompletterades 
med 
dagboksanteckningar 
från några av 
deltagarna.  

N= 30 Resultatet visade att osäkerhet 
fanns gällande sjukdomsförlopp, 
framtid och diagnos. Hur 
kvinnornas smärta tolkas och 
uppfattas av vårdgivare påverkar 
osäkerheten hos kvinnorna.  

12p 

4 Denny, E., & Mann, C.  
 
Storbritannien 
 
(2007) 
 
“Endometriosis- 
associated dyspareunia: 
the impact on women’s 
lives” 

Att undersöka hur 
kvinnors liv och 
relationer påverkas 
av 
endometriosrelater
ad samlagssmärta.  

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

N= 30  I resultatet framkom tre 
huvudteman.  
1. Upplevelse av smärta. 
2. Effekt på självkänsla. 
3. Påverkan på relationen. 

11p 

5 Gilmour, J.A., 
Huntington, A., & 
Wilson H. V. 
 
Nya Zealand 
 
(2008) 
 
“The impact of 
endometriosis on work 
and social 
participation” 

Att beskriva 
kvinnors 
upplevelser av 
sjukdomen, hur den 
påverkar deras liv 
och vilka strategier 
som finns för att 
hantera sjukdomen. 

Kvalitativ studie med 
individuella 
semistrukturerade 
och interaktiva 
intervjuer som 
spelades in. 

N= 18 Resultatet visar hur kvinnor 
påverkas ur olika aspekter i livet. 
Endometrios förhindrar kvinnor 
att fullfölja utbildningar, delta i 
sociala evenemang, deras 
arbetsliv och relationer. 
Resultatet visar också kvinnors 
egna strategier för att hantera 
endometrios.  

12p 

6 Huntington, A., & 
Gilmour, J.A.  
 
Nya Zeeland 
 
(2005) 
 
“A life shaped by pain: 

Att beskriva 
kvinnors upplevelse 
av att leva med 
endometrios, på 
vilket sätt de 
påverkas samt vilka 
strategier 
kvinnorna 

En kvalitativ design 
med feministiska 
forskningsprinciper.  
 

N= 18 Resultatet visar att alla aspekter 
av livet påverkas när kvinnan 
lever med svår och kronisk 
smärta. 4 olika huvudteman i 
analysen: 
1. Smärtans olika vägar 
2. Hur smärtan uttrycker sig 
3. Att smärtan är svårbehandlad 

12p 
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women and 
endometriosis” 

använder för att 
hantera sjukdomen. 

4. Kontroll av smärta. 
 

7 Jones, G., Jenkinson, 
C., & Kennedy, S 
 
Storbritannien 
 
(2004) 
 
“The impact of 
endometriosis upon 
quality of life: a 
qualitative analysis” 

Att undersöka och 
beskriva vilken 
påverkan 
endometrios har på 
livskvaliteten hos 
kvinnor. 

Kvalitativ studie med 
djupgående 
individuella 
intervjuer. 

N= 24 Effekterna av endometrios och 
dess symtom är mer komplext 
än bara påverkan på det 
psykosociala. Sjukdomen 
påverkar bland annat 
livskvalitet, välbefinnande och 
energi vilket av kvinnorna 
upplevs göra det svårt att klara 
vardagen.  
 
 

11p 

8 Markovic, M., 
Manderson, L., & 
Warren, N. 
 
Australien 
 
(2008) 
 
“Endurance and 
contest: Women’s 
narratives of 
endometriosis” 

Genom kvinnors 
berättelser om 
kamp och 
uthållighet 
undersöka hur 
sociala faktorer och 
familjens 
värderingar 
påverkar kvinnor 
med endometrios.  

Kvalitativ studie med 
djupgående 
intervjuer som är 
inspelade och 
transkriberade.  

N= 30 Resultatet visar hur mensvärk 
normaliserades av unga kvinnor, 
deras familjer samt 
vårdpersonal och hur kvinnors 
subjektiva upplevelse 
ifrågasattes av läkare.  

10p 

9 Moradi M., Parker M., 
Sneddon A., Lopez V. & 
Ellwood D.  
 
Australien 
 
(2014)  
 
“Impact of 
endometriosis on 
women’s lives: a 
qualitative study” 

Att beskriva 
kvinnors 
upplevelser av att 
leva med 
endometrios och 
om det finns 
skillnader mellan 
tre åldersgrupper. 

En kvalitativ 
beskrivande design 
med 
semistrukturerade 
gruppdiskussioner 
med tre 
åldersgrupper 
genomfördes. 10 
gruppintervjuer 
genomfördes med 
tre-fyra i varje grupp.  

N=35 Resultatet presenterades som 
två huvudrubriker. 
1. Upplevelser av att leva med 
sjukdomen; symtom relaterade 
till sjukdomen. 
2. Påverkan av sjukdomen på 
kvinnornas liv.  

12p 

10 Seear, K. 
 
Australien 
 
(2009) 
 
”Nobody really knows 
what it is or how to treat 
it”: why women with 
endometriosis do not 
comply with healthcare 
advice” 

Att beskriva 
kvinnors följsamhet 
till hälsoråd de får 
av sjukvården. 

Kvalitativ studie med 
semi-strukturerade 
intervjuer. 

N= 20 Resultatet visar svårigheten med 
att följa läkarnas råd om 
egenvård då de upplevde 
kunskapen som bristfällig. Den 
bristande följsamheten av 
egenvården i det dagliga livet för 
att undvika risker upplevdes av 
kvinnorna som tidskrävande, 
svår att följa samt kostsam.  

10p 

11 Seear, K.  
 
Australien 
 
(2009) 
 
“The third shift: Health, 
work and expertise 
among women with 
endometriosis” 

Kvinnors erfaren-
heter av att leva 
med endometrios 
undersöks i studien 
samt hur kvinnorna 
blir experter på sin 
egenvård och 
konsekvenserna av 
detta. 

Kvalitativ studie med 
semi-strukturerade 
intervjuer. 

N= 20 
 

Kvinnorna upplevde att det 
fanns både positiva och negativa 
sidor av att vara experter på sin 
sjukdom. Genom att känna sig 
själva och sin kropp tog de 
bättre hand om kroppen. 
Kvinnorna kände att det fanns 
olika hypoteser om vad som 
kunde underlätta symtomen och 
blev därför förvirrade. 

11p 
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