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Abstrakt 
Trots att tio procent av världens kvinnor lever med endometrios kallas den för ”den 
tysta sjukdomen”. Kunskapen inom vården är begränsad och väntetiden på diagnos är 
idag lång. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors erfarenheter av att 
leva med endometrios. Efter sökning i de medicin - och omvårdnadsvetenskapliga 
databaserna PubMed och CINAHL valdes åtta studier med kvalitativ ansats ut. 
Materialet analyserades enligt integrerad analys och delades därefter in i fem 
kategorier: att ha ont, att behöva vänta på diagnos, att oroa sig för att inte kunna bli 
gravid, att uppleva påverkan på relationer samt att arbete och studier blir lidande. 
Resultatet visar att kvinnor upplever att de blir illa bemötta av vården, i form av de inte 
blir tagna på allvar, symtomen normaliseras och de får icke fungerande råd. 
Sjukdomen och smärtan påverkar deras sexuella förmåga, ekonomiska situation, 
sociala liv och förmågan att skaffa barn. Förhoppningen är att denna studie kommer 
att bidra till ökad kunskap hos vårdpersonal, och trygghet för kvinnorna.  
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Problembeskrivning 

 

Tio procent av världens kvinnor beräknas ha endometrios (Gibran, Maranhao, Abrao, Baracat 

& Podgaec, 2014). Det vill säga att 90 miljoner kvinnor lever med sjukdomen, vilket gör 

tillståndet vanligare än både cancer och HIV (Blomberg, 2008). Medicinhistoriker nämner 

inte alls endometrios, vilket gör att den tidigare kallats ”den tysta sjukdomen” (Bruse, 2008). 

Kvinnor får idag vänta i genomsnitt sju till åtta år på diagnos och det finns ännu ingen 

specifik klinisk undersökning som används för att fastställa att en kvinna har endometrios. Få 

kvinnor blir remitterade till specialister och väntan på behandling blir därför lång. I Sverige 

finns det idag endast två endometrioscentra, båda ligger i Stockholmsområdet, vilket försvårar 

tillgängligheten för många kvinnor (Socialstyrelsen 2015a). Kvinnor upplever vårdkedjan 

som bristande och bemötandet från sjukvården som dåligt. Det är inte ovanligt att symtomen 

och smärtan ifrågasätts (Socialstyrelsen 2015a). Kvinnans upplevelse av endometrios kan 

anses som ett omvårdnadsproblem relaterat till den långa tid det ofta tar innan diagnos ställs. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) är professionens ansvar bland annat att främja 

hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan bör rikta sitt arbete gentemot människor som är i 

behov av vård. Kvinnans erfarenheter av att leva med endometrios vara ett 

omvårdnadsproblem (ibid.) eftersom många av endometriospatienterna känner sig 

försummade och att kontinuiteten i vårdkedjan brister (Socialstyrelsen, 2015a).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har som mål att alla människor ska behandlas och 

vårdas med respekt för allas lika värde och att den enskilda människans värdighet skall 

bevaras. Kraven på en god och för patienten tillfredsställande vård är bland annat att vården 

skall vara lättillgänglig, av god kvalitet som tillgodoser trygghet för patienten, samt att 

patientens behov av säkerhet och kontinuitet i vården tillgodoses. Utöver detta skall hälso- 

och sjukvården arbeta aktivt för att främja hälsa (ibid.). Även i Patientlagen (SFS 2014:821) 

står det att vården ska vara lättillgänglig samt att alla patienter har rätt att få information om 

sitt hälsotillstånd, eventuella behandlingar och möjlig eftervård. Patientlagen syftar även till 

att främja patientens delaktighet, integritet och självbestämmande (ibid.).  

 

Socialstyrelsen har efter påtryckning från patienter och sjukvårdspersonal identifierat behovet 

av mer kunskap gällande endometrios och våren 2018 beräknas de första riktlinjerna om 

sjukdomen vara klara. Riktlinjerna är en del i regeringens arbete att främja kvinnans hälsa 
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(Socialstyrelsen, 2015b). Förutom riktlinjer som en satsning på kvinnor med endometrios 

hälsa är det även flera endometriosteam på gång i Sverige. Idag finns det sådana team i bland 

annat Malmö (Region Skåne, uå.), Sundsvall och Umeå (Andersson, 2015). 

 

Bakgrund 

 

Vikten att ta del av upplevelser 

 

Människors tankar och upplevelser går inte att standardisera och undersöks därför bäst genom 

att lyssna till subjektiva berättelser. Genom att beskriva dessa berättelser ligger inte 

sjukdomen eller ohälsan i fokus, utan människan får istället med egna ord beskriva hur hon 

känner. Genom att belysa denna subjektiva upplevelse kan det på djupet sökas efter 

förklaringar, betydelser och samband (Kristensson, 2014). Kunskapen om patienternas 

upplevelse krävs även för att sjuksköterskan ska kunna erbjuda tröst och lindring. Om 

sjukvårdspersonalen inte tar del av patientens erfarenhet och berättelser resulterar detta i att 

personalen får tolkningsföreträde gällande patientens hälsa. Livsberättelser kan möjliggöra en 

förståelse hos vårdpersonal, vilket leder att patienten får möjlighet att påverka sin vård, och 

att personcentrerad vård därmed kan beskrivas (Santamäki Fischer, 2010). 

 

Omvårdnadsteoretisk förankring 

 

Studien utgår från Erikssons omvårdnadsteori (Eriksson, 1987). Hennes teori kretsar kring de 

tre caritativa begreppen lidande, hälsa och vårdande, och syftar till att beskriva de svårigheter 

det kan innebära för sjuksköterskan att lindra en patients lidande. De tre begreppen är även 

kärnan i vårdandet eller omvårdnaden, såsom Eriksson (1987) beskriver det. I de fem 

metaparadigmatiska begreppen har Eriksson beskrivit sina tankegångar. Dessa begrepp är 

”den unika människan”, ”den mångdimensionella hälsan”, ”lidande – en del av hälsan”, 

”vårdande – att lindra patientens lindande” samt ”vårdkulturen” (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). De begrepp som anses relevanta för studiens syfte har valts ut och beskrivs nedan. 

 

Eriksson (1987) menar att människan är unik och en omätbar enhet som består av kropp, ande 

och själ samt att hon är indragen i en kamp om livet när hälsan hotas av sjukdom. Dessutom 

vill människan ge och få kärlek, leva i gemenskap med andra samt vara medveten om 

meningen med livet (ibid.).  
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Sjuksköterskans bekräftande av en kvinnas lidande kan ge tröst och göra att kvinnan känner 

sig sedd. Bekräftelsen kan ske i form av beröring, ord eller med en blick (Eriksson 1994). 

Med bekräftelsen får människan mod och styrka att fortsätta (Eriksson, 1987). Erikson (1987) 

menar vidare att det finns tre olika typer av lidande: livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Med livslidande menas det lidande som går att knyta till människans upplevelse 

av att anpassa sig till sin nya livssituation, medan sjukdomslidande är lidandet direkt kopplat 

till det medicinska tillstånd människan är drabbad av, exempel på detta är smärta. 

Vårdlidande har med avseende att beskriva det lidande som människan kan uppleva att vården 

orsakat, såsom kränkning och/eller att inte blir tagen på allvar (ibid.). 

 

Eriksson menar att sjuksköterskan med sin vårdande handling kan påverka patienten på så sätt 

att lidande lindras och hälsa främjas. Dessutom kan sjuksköterskan i sin profession dela en 

människas lidande samt hjälpa och stötta henne om detta behövs (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012).  

 

Endometrios 

 

Sjukdomen endometrios innebär att celler och slemhinnor som normalt endast finns i den 

innersta väggen i livmodern, endometriet, växer ut utanför livmodern och sprider sig i buken. 

Vävnaden kan då beskrivas som ektopiskt belägen, det vill säga felplacerad. Bitarna av den 

vävnad som sprids kallas för lesioner eller härdar (McKinnon, Bertschi, Bertsinger & 

Mueller, 2015). Varför endometrios uppkommer är omdiskuterat (Borgfeldt, Åberg, 

Anderberg & Andersson, 2010). Den främsta orsaken anses dock vara att slemhinnor som 

slitits loss från endometriet vid menstruation vandrar baklänges, genom äggledarna och ut i 

buken, istället för att passera neråt ut genom vaginan. Fenomenet kallas retrogard 

mensturation och förekommer hos alla kvinnor vid något tillfälle. För att endometrios ska 

utvecklas krävs alltså andra faktorer som gör att härdarna implanteras. En möjlig sådan orsak 

är lokalt nedsatt immunförsvar (ibid.) samt ärftliga komponenter både från mamman och 

pappans sida (Andersson, 2016).  Endometrios är en hormonellt betingad sjukdom 

(McKinnon, et al., 2015), vilket betyder att den ektopiska slemhinnan följer samma periodiska 

variation och mönster under menstruationscykeln som endometriet i livmodern (Borgfeldt, et 

al. 2010).  
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Det finns olika svårighetsgrader av endometrios, vanligast är den ytligaste formen (Olovsson, 

2015). Då samlas härdarna endast på perimetrium, alltså livmoderns yttersta vägg, och kallas 

peritonealendometrios. Härdarna kan dock sprida sig längre och få fäste på till exempel 

tarmar, urinblåsa och vagina. Sjukdomens svårighetsgrad bedöms inte utefter hur många 

härdar kvinnan har, utan hur djupt de sitter. Om härdarna kan lokaliseras djupt i buken är 

alltså kvinnans smärtor ofta värre än om de endast fäst på till exempel perimetriet. Där 

härdarna finns bildas fibrosvävnad. Om den fibrösa vävnaden blir för utbredd och stram kan 

det resultera i att organet där härden sitter dras ur sitt läge. Eftersom härdarna är uppbyggda 

och följer samma hormonella mönster som endometriet är de fyllda med kärl och nerver. 

Nerverna anses vara en av anledningarna till smärta hos kvinnan (ibid). Enligt McKinnon et 

al., (2015) uppstår smärtan på grund av en kombination av nerver och inflammation. Kroppen 

bildar en inflammatorisk miljö kring de ektopiska slemhinnorna, som i sin tur retar 

närliggande nerver till att bli överkänsliga, och smärta uppstår. Upplevelsen av smärta är 

individuell, vilket är viktigt för sjukvårdspersonal att komma ihåg (ibid.). 

 

Smärta orsakad av endometrios kan vara alltifrån märkbar till svår och då gå ut över kvinnans 

vardag och sömn (Olovsson, 2015). Den vanligaste formen av smärta är dysmenorré, det vill 

säga kraftiga menstruationssmärtor. Smärtan utgår oftast från nedre delen av buken, och 

strålar ner i underlivet och benen. Dysmenorrén kan vara så intensiv att kvinnan missar dagar 

från jobb eller skola varje månad, och är ett exempel på hur sjukdomen påverkar kvinnans 

vardagliga liv. Ett annat symtom är dyspareuni, djup samlagssmärta, som är ett vanligt och 

viktigt symtom som visar hur sjukdomen påverkar kvinnans samliv. Långvarig smärta 

påverkar till sist hela personen och kan leda till energilöshet samt skapa oro och ångest 

(Olovsson, 2015).   

 

Endometrios är en av de vanligaste anledningarna till ofrivillig barnlöshet (Abrao, Muzii & 

Marana, 2013). Endometrios och den kraftiga påföljande inflammationen påverkar bland 

annat oocytens och endometriets kvalitet samt spermiernas simförmåga, faktorer som bidrar 

till att det blir svårare för en kvinna med endometrios att bli gravid. Av alla de kvinnor som 

söker vård för att de har svårt att bli gravida, visar det sig att ungefär 40 % har endometrios 

(Olovsson, 2015).  

 

Patienten bör vid diagnossättning, innan behandling inleds, få uttömmande information om 

sin sjukdom (Borgfeldt, et al. 2015), för att lägga grunden för en god behandling och vård. 
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Som behandling används antingen hormoner, kirurgi eller en kombination av dem båda. Vid 

en hormonell behandling är målet att uppnå amenorré hos kvinnan. Amenorré betyder att 

kvinnans menstruationscykel bryts och att menstruationen uteblir. Effekten av detta blir att 

östrogenets stimulerande effekt på härdarna bryts. Den hormonella behandlingen kan 

genomföras på två sätt. Det första sättet innebär att kvinnan kontinuerligt får hormonet 

progesteron, och på så sätt regleras och hålls östrogennivåerna nere. Den andra 

behandlingsmetoden går ut på att kvinnan får tillskott av GnRH - agonister (ibid.). GnRH-

agonister är ett alternativ till p-piller som gör att både progesteron- och östrogenhalten 

minskar och kvinnan hamnar då i ett tillfälligt tillstånd som kan liknas vid klimakteriet 

(Olovsson, 2015). Genom dessa behandlingsalternativ kan endometriosen läka, och vid 

avslutad behandling blir menstruationscykeln normal. Vid lättare smärtor kan vanliga p-piller 

användas, dessa hjälper dock inte endometriosen att läka, utan har endast smärtstillande effekt 

(Borgfeldt, et al., 2015). 

 

Kirurgisk behandling är sista utvägen när ingen läkemedelsbehandling fungerar. Målet med 

kirurgin är att avlägsna alla sammanväxningar och all endometriel vävnad utanför livmodern 

(Olovsson, 2015).   

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios. 

 

Metod  

 

En litteraturstudie genomfördes, vilket innebär en översikt av tidigare genomförda 

vetenskapliga studier. Vid en litteraturstudie samlas underlag för att besvara den valda 

forskningsfrågan. Underlaget till resultatet är vetenskapliga artiklar. Studien genomfördes 

enligt fyra steg beskrivna av Kristensson (2014): val av relevant undersökningsfråga, val av 

litteratur i form av vetenskapliga artiklar, kritisk granskning av litteratur samt 

evidensgradering och slutsatser. Efter dessa genomförda steg analyserades materialet enligt 

Kristenssons beskrivning av integrerad analys (ibid.).  
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Urval av databaser 

 

Artiklar söktes i de medicinska och omvårdnadsvetenskapliga databaserna PubMed och 

CINAHL eftersom dessa är de två största databaserna för medicinska artiklar respektive 

omvårdnadsvetenskapliga.  

 

Genomförande av datainsamling 

 

I databasen CINAHL användes både manuella sökord och CINAHL-headings, vilka 

kombinerades. Sökorden som användes i CINAHL var: women, endometriosis med fokus på 

psykosociala faktorer som CINAHL-heading, experience, life experiences som CINAHL-

heading, endometriosis, nursing care som CINAHL-heading, delay in diagnosis, pain och 

couples. I PubMed användes följande sökord: women, endometriosis, experience, patient 

care, health services samt en frisökning med titeln ”The impact of endometriosis upon quality 

of life: a qualitative analysis”. Sökorden kombinerades på olika sätt med hjälp av de boelsika 

orden ”AND” eller ”OR”. Även i PubMed gjordes manuella sökningar som sedan 

kombinerades med MeSH-termer. Eftersom sökningar gjorts i två databaser resulterade det i 

två sökscheman, se tabell 1 och tabell 2.  

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade tidigast 

2001 samt av kvalitativ design. Enbart studier av kvalitativ design användes för att dessa 

ansågs bättre spegla kvinnors subjektiva upplevelse (Kristensson, 2014) av att leva med 

endometrios. Valda exklusionskriterier var reviewartiklar och artiklar vars syfte var att 

beskriva andra sjukdomstillstånd som kan orsaka buk- och bäckensmärta hon kvinnan.  
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Tabell 1. Sökning i databasen CINAHL 

Sökord  Antal 

träffar 

Granskade 

abstracts 

Lästa artiklar Använda i 

resultat 

#1Women 72307    

 

#2 Endometriosis (CINAHL 

heading, pf)  

 

74 

   

 

#1 AND #2 

 

10 

 

6 

 

2 

 

 

#3 Experience 

 

196018 

   

 

#4 Life experience 

(CINAHL heading)  

 

 

23570 

   

#5 Endometriosis 3734    

 

#6 Nursing care (CINAHL 

heading)  

 

 

259717 

   

#3 OR #4 AND #5  

AND S6 

3 2 1  

 

#7 Delay in diagnosis 

 

6955 

   

 

#8 Pain 

200237    

 

#5 AND #7 AND #8  

 

13  

 

1 

 

1 

 

1 

 

#9 Couples 

 

9849 

   

 

S5 AND S9  

 

18 

 

2 

 

1 

 

1 
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Tabell 2. Sökning i databasen PubMed 

 

 

Efter genomförda sökningar i PubMed och CINAHL granskades alla sökträffarnas 

artikeltitlar. När titlar som såg ut att kunna svara på syftet identifierats lästes dessa artiklars 

abstract igenom. Därefter lästes de artiklar som ansågs ha för studiens syfte relevant innehåll. 

Dessa utvalda artiklar kvalitetsgranskades av båda författarna med hjälp av 

granskningsprotokoll för kvalitativ metod enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). 

Granskningsprotokollet innehåller 17 punkter uppdelade bland annat på urval, metod, 

giltighet och kommunicerbarhet. Under punkten urval bedöms det om urvalet är strategisk 

och relevant, medan punkten metod bedöms utifrån om urvalsförfarandet, datainsamlingen 

och analysen är tydlig beskrivna. Giltigheten granskas utifrån punkterna logiskt resultat, 

datamättnad och analysmättnad. Sista punkten, kommunicerbarhet, bedömer om resultatet 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstracts 

Lästa artiklar Använda 

resultat 

#1 Women 805896    

 

#2 Endometriosis 

 

23429 

   

 

#3 Experience 

 

520455 

   

 

#4 Patient care  

 

1120081 

   

 

#5 Health services 

 

2007556 

   

 

#5 OR #4 AND #1 AND #2 

AND #3 

 

51 

 

15 

 

14 

 

4 

 

#6 The impact of 

endometriosis upon quality of 

life: a qualitative analysis  

 

5 

 

5 

 

2 

 

2 
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redovisas klart och tydligt samt om studien utgår från en teoretisk referensram. Varje punkt 

har rutor att kryssa i: ”ja”, ”nej” eller ” vet ej” (ibid.), om punkten kunde besvaras med ”ja” 

gavs den ett poäng medan ”nej” och ”vet ej” gav noll poäng. Högsta möjliga poäng var 15,5. 

De artiklar som fick över åtta poäng ansågs ha medelgod kvalitet medan artiklar med elva 

poäng eller mer ansågs ha god kvalitet. Sammanlagt granskades åtta artiklar, varav en ansågs 

vara av medelgod kvalitet medan sju höll god kvalitet.  

  

Genomförande av databearbetning 

 

Analys skedde enligt Kristenssons (2014) beskrivning av integrerad analys. Med integrerad 

analys menas att analysen sker i flera steg (ibid.). I processen genomlästes de åtta studiers 

resultat som efter kvalitetsgranskning ansågs ha tillräckligt god kvalitet, för att finna 

eventuella likheter och skillnader. Likheter i studiernas resultat skrevs ner, jämfördes och 

diskuterades författarna emellan, för att få fram de mest återkommande kategorierna och 

sedan komma överens om vilka av dessa som skulle inkluderas i resultatet. Likheterna 

markerades sedan med färgpennor. De kategorier som nämndes i flertalet studier valdes ut, 

medan de som enbart nämndes i två eller färre studier uteslöts. Varje kategori fick en färg, 

och markerades i varje studie, för att underlätta sammanställningen av resultatet. 

 

Etiska avvägningar 

Den etiska kvaliteten bedömdes i samband med granskningen av inkluderade studier, vilken 

visade att deltagarna hade givit samtycke till studien och att studien godkänts av en etisk 

kommitté (Kristensson, 2014). Enligt Helsingforsdeklarationen (WMA, 2016) tar dessa 

kommittéer beslut om en studie får genomföras, de måsta vara opartiska i sin bedömning och 

högt kvalificerade i forskningsetik. Samtliga i resultatet inkluderade studier hade innan 

genomförande fått samtycke från etiska kommittéer. 

 

Autonomin hos deltagarnas i studien måste kunna bevaras och identiteten skyddas, de måste 

även tillåtas lämna studien utan att behöva lämna någon förklaring (Kristensson, 2014; WMA, 

2016). Icke skada-principen (Kristensson, 2014) applicerades i inkluderade studier, förutom i 

form av godkännande av etiska kommittéer, även genom att pseudonymer användes i 

artiklarna och att forskarna hade bakomliggande kunskap om ämnet (ibid). 

 



 

 11 

Resultat 

 

Analysen av utvalda artiklar resulterade i fem identifierade kategorier: att ha ont, att behöva 

vänta på diagnos, att oroa sig för att inte kunna bli gravid, att uppleva påverkan på relationer 

samt att arbete och studier blir lidande. 

 

Att ha ont 

 

Majoriteten av kvinnor med endometrios uppger smärta som huvudsymtom, i vissa fall med 

debut redan i tonåren. Smärtan har en stor negativ påverkan på dagligt liv. De uppger att 

smärtan varierar i duration. Den kan komma som i vågor beroende på var i menscykeln de 

befinner sig och efterhand som åren går (Denny, 2004a; Denny, 2004b; Huntington & 

Gilmour, 2005; Jones, Jenkinson & Kennedy, 2004; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & 

Ellwood, 2014). 

 

 

Endometriossmärta anses komplex eftersom det inte alltid går att fånga kvinnans upplevelse 

av den med hjälp av en smärtskattningsskala. Smärtan i buken kan beskrivas som naglar som 

river på insidan, eller som förlossningssmärta alternativt sammandragningar, i vilket fall icke 

receptbelagd analgetika inte har någon smärtstillande effekt. Många kvinnor uppger att de 

förutom smärta i livmoder och äggstockar även upplever smärta i urinblåsan och smärta i 

samband med miktion, tarmtömning och samlag, samt smärta i lederna (Denny, 2004a; Jones 

et al., 2004; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi, et al., 2014). Smärtan i lederna får som 

konsekvens att kvinnorna upplever svårigheter att röra sig och utföra vissa aktiviteter i 

vardagen, till exempel att stå eller promenera. Det är inte ovanligt att sömn och aptit påverkas 

av smärtan och kvinnor uppger att den väcker dem på nätterna eller hindrar dem från att 

somna på kvällarna. Samtidigt menar många att det som lindrar smärtan är att gå till sängs 

och vila (Denny, 2004b; Jones et al., 2004). Det är inte ovanligt att kvinnor i samband med 

intensiv endometriossmärta även har kräkningar och mår illa (Denny, 2004a; Moradi et al., 

2014).  

 

Dyspareuni, det vill säga djup samlagssmärta, är ett vanligt symtom som kan ha olika 

intensitet och påverka kvinnor på olika sätt (Jones, et al., 2004; Moradi et al., 2014; 

Huntington & Gilmour, 2005; Denny, 2004b). En del kvinnor uppger att de känner smärta i 
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samband med eller efter samlag, medan vissa upplever smärta vid båda tillfällena. Smärtan 

kan beskrivas som intensiv eller enbart som en känsla av obehag. Känslan av smärta i 

samband med samlag leder till att en del kvinnor helt undviker det (Jones et al, 2004).   

 

I samband med behandling upplever kvinnor en känsla av hopp om att de ska bli helt 

smärtfria (Huntington & Gilmour, 2005). Med kirurgi ska sammanväxningarna och härdarna 

avlägsnas och kvinnan bli smärtfri. Total smärtfrånvaro efter operation är dock inte alltid en 

självklarhet. Förutom att kvinnan ska behöva genomgå anestesi och må dåligt efter 

operationen är det nämligen inte helt ovanligt att smärtan kommer tillbaka, och att tillståndet 

är detsamma som före operationen redan efter några månader. Kvinnorna upplever detta som 

oerhört påfrestande, och känslan av hopplöshet infinner sig - inget kan hjälpa dem att bli 

smärtfria (ibid.). 

 

Att behöva vänta på diagnos 

 

Resultatet visar att kvinnor upplever okunskap hos läkare samt har en känsla av att bli 

avvisade, detta med information om att dysmenorré, det vill säga menstruationssmärta, är 

normalt och något kvinnan bör stå ut med. Kvinnorna känner sig då förbisedda och många 

upplever att de inte blir tagna på allvar. Känslan av att det finns nedvärderande attityd och 

okunskap hos vårdpersonal kan vara ett av skälen till fördröjd diagnos (Denny, 2004a; Denny, 

2004b; Denny & Mann, 2007; Huntington & Gilmour, 2005; Jones et al., 2004; Markovic et 

al., 2008; Moradi et al., 2014). Kvinnorna upplever att de inte får ögonkontakt och att läkaren 

inte ställer öppna frågor, utan nöjer sig med att fråga om kvinnan har ont eller inte. Kvinnorna 

blir då oroliga och har svårt att förstå hur läkaren kan göra en rättvis bedömning med hjälp av 

en “ja”- eller “nej” fråga (Denny, 2004b). De upplever även att sjukvårdspersonalen ibland 

inte har tid att prata eller att de avvisar kvinnan med motiveringen att hon bara vill ha 

uppmärksamhet. Kvinnorna känner då att vården är otillgänglig för dem (Moradi et al., 

2014).Den upplevda väntan och okunskapen återfinns oftast i primärvården, där personalen 

inte har lika specifik kunskap om gynekologiska sjukdomar. Bemötandet blir bättre när 

kvinnan blir remitterad till en gynekolog, men tyvärr är väntan på en eventuell remiss lång 

(Denny, 2004b; Denny & Mann, 2007; Huntington & Gilmour, 2005; Markovic, et al., 2008).  

 

En källa för oro är när läkaren hänvisar till myter i behandlingen som kvinnor vet inte är 

sanna, till exempel att smärtorna går över när hon fött barn (Denny & Mann, 2007; Jones et 
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al., 2004) eller att en ung kvinna inte kan ha endometrios. Sådana bemötanden leder till att 

många kvinnor slutar söka hjälp på sin vårdcentral (Denny & Mann, 2007). De väljer istället 

att uthärda smärtan och kommer inte tillbaka förrän smärtorna påverkar arbetet eller när de 

har svårt att bli gravida (ibid.). 

 

Kvinnor jämför ofta sina besvär med andra kvinnor i sin omgivning, till exempel med sin 

mamma eller sina vänner, vilket kan vara ett annat skäl till en försenad diagnos. Eftersom 

sjukdomen är ärftlig uppmärksammar vissa små flickor sina mammors besvär, vilket leder till 

att de tror att smärtorna är något normalt. Det kan ta längre tid för dessa kvinnor att söka vård 

eftersom de inte tror symtomen är avvikande och de upplever inte att någon tar deras 

berättelse på allvar (Denny, 2004b; Markovic, et al., 2008).  

 

En orsak till att diagnosen blir fördröjd kan vara att endometrios och dess symtom av många 

upplevs som privat, vilket leder till att de drar sig för att söka hjälp (Denny, 2004b). Vissa 

symtom, som till exempel dyspareuni, anses pinsamt att prata om även med sjukvårds-

personal. Det blir inte bättre av att de kvinnor som väl vågar ta upp dessa problem med sin 

läkare ofta får svaret att smärtan vid samlag förmodligen är psykologisk (ibid.). En del 

kvinnor tycker till och med att det är pinsamt att prata om sina menstruationsproblem med 

sina vänner, även om de misstänker att allt inte är som det ska (Moradi et al., 2014).  

 

Det är inte ovanligt att läkaren feldiagnostiserar och därmed felbehandlar kvinnorna. En 

vanlig differantialdiagnos är Irritable Bowel Syndrome (IBS). När behandlingen för IBS inte 

fungerar skyller läkaren ibland på att patienten har dålig compliance, det vill säga inte följer 

läkarnas ordination (Denny, 2004b; Denny & Mann, 2007; Huntington & Gilmour, 2005; 

Jones, et al., 2004). Även misstanke om graviditet utanför livmodern, ektopisk graviditet, kan 

vara ett orosmoment för kvinnan innan hon har fått korrekt diagnos (Moradi et al., 2014). En 

del kvinnor blir diagnostiserade med depression som differentialdiagnos och får antidepressiv 

medicin ordinerad (Markovic, et al. (2008).   

 

När diagnosen är satt kan kvinnan känna lättnad men sedan också ilska över alla de år hon 

behövt leva med oviss smärta (Denny, 2004b; Huntington & Gilmour, 2005). Eftersom det 

inte finns ett tillräckligt utbud av bra sjukvård för endometriospatienterna känner kvinnorna 

att de istället måste diagnostisera sig själva med hjälp av internet, andra patienter eller sin 
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familjehistoria. Kvinnor får ibland själva förklara för läkare vad endometrios är och hur det 

ska behandlas, och känner därför hopplöshet (Moradi et al., 2014).  

 

Att oroa sig för att inte kunna bli gravid 

 

Infertilitet påverkar livskvaliteten på så sätt att kvinnan kan uppleva oro och nedstämdhet 

kopplat till ovissheten gällande om hon kommer kunna blir gravid. Det är inte ovanligt att 

denna oro börjar redan i tonåren, i samband med att kvinna får sin diagnos (Jones, et al., 

2004; Moradi, et al., 2014). Det är dock inte alltid en självklarhet att kvinnorna får 

information om att sjukdomen kan komma att påverka fertiliteten (Markovic et al., 2008) och 

ibland är det inte förrän kvinnorna slutar med p-piller som svårigheterna uppdagas 

(Strzempko Butt & Chelsa, 2007). Förutom att kvinnorna, när de slutar med p-piller, märker 

svårigheterna med att blir gravid kan även smärtan förvärras och blödningarna öka i mängd 

(ibid.). 

 

Enligt kvinnorna i studien är känslan av att inte vara en komplett kvinna inte ovanlig, relaterat 

till svårigheterna att bli gravid och att relationen med partnern blir lidande på grund av 

oförmågan att skaffa barn. De upplever även press från familjen med en förväntan på sig att 

kunna skaffa barn, en press som kan vara svår att hantera (Strzempko Butt & Chelsa, 2007). 

Förutom pressen från familjen och känslan av att inte vara en komplett kvinna är det inte 

ovanligt att kvinnor oroar sig över kostnaderna för in-vitro-fertilisering (IVF) och om de 

kommer kunna betala de höga kostnaderna, tankar som ofta kommer i samband med att de 

inte kan arbeta heltid relaterat till sin smärta (Moradi et al., 2014). 

 

Att uppleva påverkan på relationer 

 

Relaterat till dyspareuni och infertilitet upplever många kvinnor att sexualiteten och relationer 

till partners påverkas negativt (Moradi et al., 2014; Jones et al., 2004; Strzempko Butt & 

Chelsa, 2007). Sjukdomen uppges vara en bidragande orsak till uppbrott i kärleksrelationer. 

Orsaken är minskad samlagsfrekvens relaterat till rädsla för smärta och blödning under och 

efter samlag samt utebliven förmåga att få orgasm. Frånvaron av intimitet och oförmågan till 

samlag kan skapa frustration mellan partnerna (Moradi et al., 2014).  
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Emotionell stöttning från partnern är inte alltid en självklarhet och enligt många kvinnor är 

känslan av att inte få stöd av sin partner en orsak till uppbrott. En del kvinnor väljer även att 

efter detta förbli singlar på grund av oron att deras nya partner inte ska förstå dem, eller lämna 

dem på grund av symtomen som sjukdomen ger (Jones et al., 2004). Många kvinnor menar 

dock att deras partner, om de nu är i en relation, i många fall är det största stödet i sjukdomen 

och att de inte hade kunnat hantera sjukdomen utan sin partner. I flera fall är det familjen och 

partnern som får kvinnan att söka hjälp för sina problem (Denny, 2004b; Strzempko Butt & 

Chelsa, 2007). 

 

Förutom bristen på intimitet kan humöret påverka relationen till partnern. Kvinnor upplever 

ofta en känsla av att vara hormonellt påverkade och att konstant lida av premenstruellt 

syndrom (PMS). De uppger att de känner sig på dåligt humör och att ”stubinen” är kort, något 

som ofta får sitt utlopp på partner, barn eller vänner. Påverkan på humöret kan vara allt från 

vag irritation till att önska livet ur någon (Jones et al., 2004). 

 

Enligt kvinnorna i studien anses infertiliteten som den största bidragande orsaken till problem 

i förhållandet (Moradi et al., 2014). Trötthet, brist på energi och dålig självkänsla kan också 

ses som en bidragande orsak. Eventuell nedsatt självkänsla relaterat till att inte kunna få barn, 

inte kunna ha “normalt” sex och/eller att skämmas över sin kropp på grund av viktuppgång 

samt ärr kan minska intimiteten och påverka förhållandet negativt (ibid.) 

 

 

Att arbete och studier blir lidande 

 

Det är inte ovanligt att kvinnor med endometrios missar arbetsdagar, relaterat till sin smärta 

(Jones et al., 2004; Moradi et al, 2014). Inom arbetslivet finns ibland attityden att dysmenorré 

är något som kvinnor måste stå ut med. Samtidigt upplever kvinnor att dysmenorré är ett 

ämne som inte borde nämnas på arbetsplatserna, det anses tabubelagt och privat (Denny, 

2004b). Eftersom denna övertygelse ofta finns på arbetsplatserna upplever många kvinnor det 

som pinsamt att berätta varför de behöver vara hemma eller varför de behöver en paus för att 

vila. Attityden märks extra tydligt om kvinnan har manliga arbetskollegor och/eller en manlig 

chef (Denny, 2004b; Jones et al., 2004).  
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Kvinnor med endometrios upplever ofta att det saknas förståelse för deras smärta på 

arbetsplatserna och att kollegorna tycker att de överreagerar när de ibland måste stanna 

hemma på grund av sina smärtor. Kvinnan kan få kommentarer om att alla andra måste göra 

hennes jobb och att det är orättvist (Denny, 2004b). Många upplever även humörsvängningar 

och att dessa leder till att de har svårt att hantera meningsskiljaktigheter på arbetsplatsen 

(Jones, et al., 2004; Moradi, et al., 2014). Eftersom arbetstid i vissa fall missas uppger kvinnor 

att de får dåligt samvete, både gentemot arbetskamrater och sin chef. För att hinna ikapp 

försöker de inte sällan arbeta övertid de dagar de inte har ont, vilket kan gå ut över deras 

privatliv. Kvinnorna oroar sig för att de ska ha lägre chans till befordran, att de inte får sitt 

”drömjobb” och/eller att de ska behöva arbeta deltid. För många av de kvinnor som är 

tvungna att arbeta deltid uppstår ekonomiska bekymmer. Risken för att inte kunna betala 

räkningarna är för många en stor stressfaktor (ibid).  

 

Under tonåren är det inte ovanligt att det missas dagar i skolan eftersom många har för ont för 

att gå dit. Flickorna upplever att de inte får någon hjälp som är till nytta, då skolsköterskan 

ofta enbart låter tonåringen vila en stund och ger henne en värktablett. Lärarna diskuterar ofta 

inte smärtan med sin elev och ger inte heller råd om att hon borde uppsöka läkare. Flickorna 

jämför sig ofta med andra i klassen och känner sig annorlunda (Markovic et al., 2008). De 

dagar de orkar ta sig till skolan upplever de ofta brist på koncentration så att uppgifter förblir 

ogjorda, vilket gör att många överdoserar analgetika i syfte att klara av studierna bättre. 

Flickorna ser det som en brist att endometrios inte tas upp i sexualundervisningen i skolan, 

eftersom det hade kunnat bidra till större kunskap och mindre fördomar bland de andra 

eleverna (Moradi et al., 2014). 

 
Diskussion 

 

Diskussion av vald metod 

 

Litteraturstudier ger en översikt över tidigare genomförda studier och därför en bra 

helhetssyn. Översikter som föreliggande studie är ett exempel på är viktiga att ta del av för att 

kunna bedriva evidensbaserad vård. För att evidensbaserad vård ska kunna uppnås ska 

vårdgivare sammanväga senaste forskningsrön med sin kliniska kompetens. Personalen ska 

alltså hela tiden sträva efter att använda sig av de nyaste bevisen, vilket till exempel kan göras 

genom att ta del av litteraturstudier (Kristensson, 2014) som denna.  
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Kvalitativa studier beskrev på ett bättre sätt kvinnornas subjektiva upplevelse av sjukdomen 

än vad kvantitativa studier gjorde. I studiens resultat inkluderades studier publicerade inom 

femton år. Det finns dock inget generellt mått på hur gamla inkluderade studier får vara, utan 

detta kan beslutas utefter undersökningsfrågan (Kristenson, 2014). De inkluderade artiklarna i 

denna studie var publicerade mellan år 2004 och 2014 och kunde anses föråldrade och 

inaktuella. Efter läsning visade dock deras resultat att upplevelsen av sjukdomen är 

densamma idag som för femton år sedan, och studiernas ålder ansågs därför inte ha någon 

inverkan på denna studies resultat. Artiklarna som användes är skrivna på engelska, detta 

inklusionskriterium valdes eftersom det är det enda språk, förutom svenska, som författarna 

behärskar. Vid provsökning upptäcktes det att många artiklar handlade om generell 

bäckensmärta, vilket inte ansågs relevant eftersom denna studie enbart skulle belysa 

endometrios. Generell bäckensmärta valdes därför som exklusionskriterium. Även 

reviewartiklar valdes som exklusionskriterium eftersom regeln var att i resultatet enbart 

använda primärkällor.  

 

Brist på erfarenhet vad gäller sökning i databaser kan ha påverkat sökresultatet och därmed 

slutresultatet. Relevanta studier kan ha missats i sökningen och artiklar av hög kvalitet 

prioriterats bort. Vissa sökningar resulterade endast i ett fåtal artiklar, vilket kan tyda på att 

sökningen varit för specificerad och att relevanta artiklar därmed kan ha missats. Vana av 

litteratursökning och analys hade kanske lett till ytterligare identifierade kategorier. 

 

Målet var att inkludera studier från olika länder för att få ett så brett perspektiv som möjligt. 

Studierna som inkluderades var genomförda i Storbritannien, Nya Zeeland, Australien och 

USA. Det hade dock varit önskvärt att inkludera studier från Sverige för att kunna jämföra 

resultatet med Socialstyrelsens (2015a; 2015b) riktlinjer.  

 

Det skulle vara intressant att genomföra en empirisk studie där kvinnors upplevelser av 

sjukdomen undersöks i Sverige, men då detta inte rymdes inom tidsramen kan den istället bli 

föremål för en framtida studie, förslagsvis på magisternivå.  

 

Kristensson (2014) beskriver trovärdighetsbegreppet utifrån fyra begrepp: tillförlitlighet, 

överförbarhet, verifierbarhet och giltighet. Utifrån denna studie anses begreppen 

tillförlitlighet, överförbarhet och giltighet som mest relevanta. Tillförlitlighet kan kopplas till 

att författarna tillsammans tolkade och analyserade framtagna studier för att inte riskera att 
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denna studies resultat påverkades en enskild persons förutfattade meningar. Tillförlitligheten 

styrks ytterligare genom att urvalet i studierna inkluderade med kvinnor i olika åldrar samt 

länder med olika svårighetsgrader av sjukdomen. Överförbarhet syftar till att beskriva 

huruvida en studies resultat är giltigt i andra sammanhang, vilken underlättas om studiens 

sammanhang och urval är väl beskrivet. Föreliggande studies överförbarhet kan mätas i form 

av likheter mellan studiernas resultat gällande tillgängligheten till vården samt kvinnors 

upplevelser av detta (Moradi et al., 2014; Denny 2004b; Denny & Mann, 2007; Huntington & 

Gilmour, 2005; Markovic et al., 2008) och Socialstyrelsens (2015a) förskrifter. Denna studies 

resultat kan därför, trots enbart inkluderade studier genomförda i andra länder, anses 

överförbart i svensk kontext. Föreliggande studie visar även på att kvinnors upplevelser av 

sjukdomen inte skiljer sig, oavsett vilket land kvinnorna lever i. Giltighet handlar om att 

påvisa resultatets stabilitet genom att vid empiriska studier använda någon form av 

intervjuguide (ibid.). Då denna studie inte genomfördes enligt empirisk modell kan 

trovärdigheten, utifrån litteraturstudiens steg kanske anses svår att bedöma. Dock är de 

inkluderade studierna väl beskrivna utifrån granskningsprotokollet (Willman et al., 2011) och 

i artikelmatrisen (bilaga 1) vilket borde anses tillräckligt för att kunna bedöma giltigheten.  

 

 

Diskussion av framtaget resultat 

 

Denna studiens resultat visar att kvinnor med endometrios på grund av sin diagnos måste 

anpassa sig till en ny livsstil då sjukdomen i hög grad påverkar dagligt liv, vilket kan knytas 

till Erikssons (1994) teori om livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande.  

 

Eftersom livslidande syftar till upplevelsen av att anpassa sig till sin nya situation kan detta 

kopplas till att kvinnorna måste rätta sig efter sin sjukdoms konsekvenser, bland annat vad 

gäller arbete och tanken på att kanske inte kunna få barn. Kvinnor med endometrios kan anses 

ha ett stort livslidande eftersom sjukdomen har stor påverkan på det dagliga livet, på så sätt att 

den kan påverka rörelseförmågan och sänka energin, vilket i sin tur kan påverka socialt liv 

och arbetsförmågan (Denny, 2004a; Denny, 2004b; Denny & Mann, 2007; Huntington & 

Gilmour, 2005; Jones et al., 2004; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; Strzempko Butt 

& Chelsa, 2007). Även Culley et al. (2013), som sammanställde 42 studier om kvinnors 

upplevelser av endometrios, kan styrka denna studies resultat om endometriosens negativa 

påverkan på aktivitet i dagligt liv, mobilisering, påverkan på relationer och arbete/studier samt 
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att många kvinnor oroar sig för att inte kunna skaffa barn. Culley et al. (2013) bekräftar även 

kvinnornas upplevda känsla av otillräcklighet när de inte kan bli gravida och att attityderna på 

arbetsplatserna ofta är negativa, samt att sjukdomen påverkar arbetet på så sätt att kvinnan får 

hög sjukfrånvaro och att prestationsförmågan sänks. 

 

Den andra formen av lidande, kopplat till Erikssons (1994) teori är sjukdomslidandet som 

handlar om lidande direkt kopplat till symtomen som sjukdomen ger. Denna studie visar att 

smärtan för många av kvinnorna är det mest påtagliga symtomet och det som påverkar dem 

mest i vardagen. Kvinnorna uppger att de inte kan ha samlag, att de upplever smärta vid 

miktion och tarmtömning samt att smärtan ibland är konstant (Denny, 2004a; Jones et al., 

2004; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi, et al., 2014). Eftersom symtomen har stor 

inverkan på kvinnorna och därmed livskvaliteten samt dagliga livets aktiviteter kan 

sjukdomslidandet anses viktigt att lindra. I en kvantitativ enkätstudie av Schoen Lemaire 

(2003), där 298 kvinnor som medverkade på ett konvent för kvinnor med endometrios deltog, 

undersöktes symtomens karaktär och påverkan på dagligt liv. Studien bekräftar att symtomen 

på endometrios kan variera men att de vanligaste symtomen är smärta, trötthet och 

bäckensmärta (ibid.). Smärta är det mest påtagliga symtomet och det som mest påverkar 

livskvaliteten. Smärtan och därmed sjukdomslidandet bidrar till att livslidandet förvärras, till 

exempel i form av att kvinnan missar arbetsdagar, är trött och blir deprimerad (Olovsson, 

2015). 

 

Vårdlidande kan relateras till att beskriva kvinnornas upplevelse av vården och om den bidrar 

till lidande (Eriksson, 1994). I Hälso– och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anges människans 

lika värde och att alla ska behandlas på ett sådant sätt att deras värdighet bevaras. Denna 

studies resultat visar att kvinnorna, i samband med kontakt med vården, känner sig åsidosatta, 

förlöjligade och inte tagna på allvar. Diagnostiseringen drar ut på tiden och deras symtom 

normaliseras. Det är inte ovanligt att kvinnorna får höra att de bör stå ut med dysmenorré 

(Denny, 2004b; Moradi et al., 2014). Kvinnornas värdighet kan i detta fall anses som kränkt, 

vilket motsäger det som Hälso– och sjukvårdslagen förespråkar. Förutom betydelsen av 

bibehållen värdighet innehåller även Hälso– och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) mål om att 

vården ska vara lättillgänglig och tillgodose trygghet för patienten. Enligt kvinnorna i studien 

är detta inte alltid fallet. Tryggheten kan anses vara försummad när läkarna saknar kunskap 

om sjukdomen och kommer med icke fungerande råd, som att symtomen försvinner när 

kvinnan fått barn (Denny & Mann, 2007; Jones et al., 2004). I Patientlagen (SFS 2014:821) 
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beskrivs vikten av att patienten får relevant information om sitt hälsotillstånd och möjlig 

behandling. Vården av kvinnor med endometrios i Sverige kan heller inte alltid anses som 

lättillgänglig då det i hela landet enbart finns två endometrioscentra. Det finns dock ett flertal 

endoemtriosteam på ett antal orter i Sverige, och fler är på gång (Andersson, 2015). Resultatet 

av otillgängligheten blir ofta att kvinnorna diagnostiserar sig själva, eftersom de inte får 

tillräcklig och relevant information samt eftersom läkarna saknar kunskap och vården inte är 

tillgänglig (Moradi et al., 2014). Svensk sjuksköterskeförening (2014) menar att det ligger i 

sjuksköterskans professions ansvar och intresse att främja hälsa och lindra lidande samt att 

arbetet skall riktas mot de människor som behöver vård. Denna studie visar dock att 

kvinnorna ofta upplever det motsatta, att vården som organisation brister och inte lindrar 

deras lidande. Kvinnorna känner sig istället negligerade, trots att de anser sig vara i stort 

behov av vård och hjälp (Denny, 2004b; Moradi et al., 2014). Denna studies resultat om långa 

väntetider och försenad diagnos bekräftas av Ballard, Lowton & Wright (2006), som gjort en 

studie om kvinnors upplevelser av att bli diagnostiserade med endometrios. Normalisering av 

symtomen kan bidra till fördröjd diagnos (Denny, 2004a; Denny, 2004b; Denny & Mann, 

2007; Huntington & Gilmour, 2005; Jones et al., 2004; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 

2014), vilket som tidigare nämnts därmed leder till onödigt vårdlidande (Eriksson, 1994) för 

kvinnorna. Cox, Henderson, Wood & Cagliarini (2003) har gjort en studie med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats där kvinnorna delgett sin erfarenhet av att leva med 

endometrios och hur de tagit kontroll över sin situation och sjukdom. Dessa forskare menar 

att läkarna normaliserar symtomen och att okunskap om sjukdomen och dess symtom därmed 

är en bidragande orsak till att kvinnorna får rådet att uthärda smärtorna (ibid.) 

 

Klinisk implikation  

  

Genom att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios är önskan att attityder 

hos både vårdpersonal och i samhället ska förändras till det bättre, så att väntetiden för 

diagnos blir kortare och kvinnorna på så vis slipper onödigt lidande. Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2014) har alla sjuksköterskor ett ansvar att genom forskning bidra till 

kvalitetsförbättring och kontinuerlig utveckling, med hjälp av detta kan sjuksköterskan bidra 

till självbestämmande och trygghet för patienten (ibid.). Förhoppningen är att föreliggande 

litteraturstudie ska bidra till ökad kunskap inom området endometrios och att fler kvinnor 

känner sig trygga med vården och blir erbjudna en god vård. 
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Slutsats 

 

Genomförd litteraturstudie visar att kvinnorna med endometrios ofta behöver vänta under år 

på diagnos och att läkarna ofta saknar kunskap om endometrios. Kvinnorna negligeras och får 

icke fungerande råd, istället för stöd och korrekt behandling. Symtomen och sjukdomen 

påverkar dagligt liv, bland annat i form av att kvinnorna hindras från att kunna ha samlag, 

sköta sitt arbete och/eller skaffa barn, vilket också förvärras av den långa diagnossättningen. 

Förhoppningen är att detta i framtiden förbättras med hjälp av mera forskning, kommande 

riktlinjer samt fler endometriosteam/centra och att kvinnorna därmed kan erbjudas en trygg 

och tillgänglig vård. 

 

Författarnas arbetsfördelning 

 

Sökningarna delades upp så att författarna sökte i varsin databas, läste titlar och abstract 

individuellt, för att sedan diskutera vilka artiklar som skulle genomläsas. Artiklarna lästes 

genom och kvalitetsgranskades av båda författarna individuellt. De fem kategorierna 

diskuterades fram gemensamt för att sedan tillsammans sammanställa ett resultat. Författarna 

kan stryka att båda varit lika delaktiga i sammanställningen av hela arbetet. 
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Bilaga 1 Artikelmatris 

Författare/År/Titel/ Tidsskrift  Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 Butt Strzempko, F. & Chelsa, C. 

(2007). Relational Patterna of 

Couples Living With Cronic 

Pelvic Pain From Endometriosis. 

Qualitative Health Research.  

Att beskriva hur par där kvinnan 

har endometrios hanterar 

sjukdomen i det vardagliga livet. 

En kvalitativ studie där 13 par 

intervjuades, dels tillsammans 

men även var för sig.  

Resultatet av intervjuerna kunde delas 

upp i fem teman. Kvinnorna beskrev 

att de ibland kände sig ensamma och 

missförstådda i förhållandet samtidigt 

som deras partner hade svårt att alltid 

förstå. Samtidigt fanns en 

sammansvetsning hos paren där de 

tillsammans hanterade sjukdomen och 

dess konsekvenser för vardagen.  

Medelgod kvalitet 

Denny E. (2004a). Women´s 

experience of endometriosis. 

Issues and innovations in nursing 

practice 

Undersöka kvinnors 

upplevelser/erfarenheter av att 

leva med endometrios. 

Studien är av kvalitativ design 

och datainsamling skedde i from 

av 15 semi-strukturerade 

intervjuer. 

Många kvinnor uppgav att de trots 

intensiv smärta fick vänta länge på 

diagnos och att deras symtom 

”normaliserades” av läkarna. Fördröjd 

diagnos tillsammans med begränsad 

effekt av behandling påverkade 

relationer med partners och familj, 

arbete samt sexuell funktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God kvalitet 



 

 

Denny, E. (2004b). ”You are one 

of the unlucky ones”: delay in the 

diagnosis of endometriosis. 

Diversity in Health and Social 

care. 

Kvinnors upplevelse vid 

diagnostisering av endometrios 

samt hur diagnosen påverkar deras 

liv.  

En kvalitativ studie där 20 

kvinnor intervjuades. Alla var 

diagnostiserade med laparoskopi 

och kontaktades via en 

självhjälp-grupp eller via en 

gynekolog. 

Ävesnöbollsurförekom. 

Alla kvinnor levde med svår smärta 

som gick ut över det dagliga livet, trots 

det tog det flera år att få sin diagnos. 

När diagnosen var satt kände många 

sig lättade, men också arga. 

 

 

 dkdsklfldktiden so att de tvingats leva 

med oviss smärta under lång tid.  

God kvalitet 

Denny, E. & Mann, C. (2007). 

Endometriosis and the primary 

care consultation. European 

Journal of Obstetrics & 

Gynecology and Reproductive 

Biology, 

Att undersöka upplevelsen av 

primärvården hos kvinnor med 

endometrios.   

En kvalitativ design där 

semistrukturerade intervjuer 

gjordes med 30 kvinnor. 

Kvinnorna var 19-34 år och 

kontaktades på en 

endometriosklinik. 

Inklusionskriterie var genom 

laparoskopi diagnostiserad 

endometrios.   

Respondenterna beskrev olika 

upplevelser av primärvården. Mer än 

hälften hade negativa upplevelser 

medan några kvinnor berättade om en 

positiv relation med sin distriktsläkare. 

Kvinnorna med negativa upplevelser 

ansåg att detta bidrog till försenad 

diagnossättning.  

God kvalitet 

Huntington, A. & Gilmour, J. 

(2005). A llife shaped by pain: 

women and endometriosis. 

Journal of Clinical Nursing.   

Att undersöka kvinnors upplevelse 

av att leva med endometrios, hur 

sjukdomen påverkar deras vardag 

samt vilka strategier de har för att 

hantera sina symtom.  

En kvalitativ studie där 18 

kvinnor blev intervjuade. 

Intervjuerna var semi-

strukturerade, interaktiva och 

individuella. Intervjuerna 

spelades in. Under analysen 

delades resultaten av 

intervjuerna in i teman inför 

resultatet.  

Det som alla deltagare tyckte var 

jobbigast var smärtan som gick ut över 

deras vardagliga liv. Detta genererade i 

fyra teman: ”manifestations of pain”, 

”pain trajectory”, ”treating the pain” 

och ”controlling the pain”.     

God kvalitet 

Jones, G., Jenkinson, C. & 

Kennedy, S. (2004). The impact 

Att undersöka och förklara vilken 

inverkan endometrios har på 

En kvalitativ studie där 

individuella intervjuer utfördes 

Intervjuerna bildade 15 teman som 

täcker kvinnans välbefinnande ur ett 

God kvalitet 



 

 

of endometriosis upon quality of 

life: a qualitative analysis. 

Journal of Psychosomatic 

Obstetrics & Gynecology.  

kvinnans livskvalité. tillsammans med kvinnorna som 

deltog i studien.  

fysiskt och psykiskt perspektiv. 

Sjukdomens påverkan på kvinnans 

vardagliga liv i samspel med till 

exempel familj, vänner, kärlek och 

arbete belyses.  

Moradi, M., Parker, M., 

Sneddon, A., Lopez, V. & 

Ellwood, D. (2014). Impact on 

endometriosis on women´s lives: 

a qualitative study. Women´s 

health 

Undersöka kvinnors erfarenheter 

av endometrios, och skillnaderna i 

olika årsgrupper. 

35 kvinnor i åldrarna 17-53 år 

deltog i studien som var av 

kvalitativ design. 

Datainsamlingen skedde i form 

av tre stycken semi-

strukturerade gruppintervjuer. 

Två teman  identifierades: erfarenheter 

av att leva med endometrios samt 

endometrios påverkan på kvinnors liv. 

Det visades på skillnader och likheter i 

de olika åldersgrupperna. Kvinnor i 

alla de tre grupperna prioriterade dock 

påverkan sexuella relationer, socialt liv 

samt psykiska – och psykosociala 

aspekter, men i olika prioritetsordning. 

 

God kvalitet 

Markovic, M., Manderson, L. & 

Warren, N. (2008). Endurance 

and consent: women´s narratives 

of endometriosis. Health: An 

Interdisciplinary Journal for the 

Social Study of Health, Illness 

and Medicine 

 

Att undersöka kvinnors 

sjukdomshistorier gällande 

uthållighet av sjukdomen samt 

utmaningar i vården, beroende på 

samhällsklass och normer inom 

familjen.  

 

30 kvinnor i åldrarna 20-78 

deltog i studien, som var av 

kvalitativ design, genom att 

medverka i djupa intervjuer och 

berätta sina sjukdomshistorier 

kopplat till endometrios. 

Vägen till diagnos var lång, beroende 

på att svår mensvärk avfärdades som 

något normalt av läkaren. Den ev. 

Diagnosen bekräftade dock deras 

smärtproblem men väckte istället  

tankar som val av läkemedel och 

osäkerhet om reproduktionsförmågan. 

Den sena diagnosen berodde ofta på 

kvinnornas brist på kunskap gällande 

reproduktiv hälsa. Kunskapsskillnad 

hos kvinnorna belystes. 

God kvalitet 



 

 

 

 


