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Abstrakt 

Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som utlöser inflammation på en eller flera 

delar av kvinnans könsorgan. Vanliga symtom för endometrios är buksmärta, bäckensmärta 

och samlagssmärta. Symtomdebut är varierande, dock finns det studier som tyder på att 

symtom uppkommit redan i tonåren. Vid endometrios är det vanligt med hormonell 

behandling och i vissa fall även indicerat med operativ behandling. I dag är kunskap kring 

endometrios försummad och det förekommer felaktigt dragna slutsatser kring orsak till 

sjukdomen. 

 

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av livskvalitet i samband med endometrios. 

Metod: Arbetet har genomförts som en litteraturöversikt, där resultatet är baserat på 16 

vetenskapliga artiklar. 

 

Resultat: Kvinnor med endometrios hade nedsatt livskvalitet i olika kontext, därefter 

identifierades subkategorier som beskrev i vilken kontext kvinnor hade nedsatt livskvalitet i. 

Subkategorier som identifierades var: Relationer - Partnerskap, Familj och vänner, Social 

isolering, Fertilitet, Åldersrelaterad påverkan, Det vardagliga livet, Kunskapsluckor i vården, 

Informationsöverföring och Försening av diagnos. Orsaken till den nedsatta livskvaliteten 

och det som genomsyrade subkategorierna var huvudsakligen smärta av olika typer. 

 

Konklusion: Mycket talar för att kvinnor med endometrios har en nedsatt livskvalitet jämfört 

med kvinnor som inte lider av sjukdomen. Den nedsatta livskvaliteten kan ofta kopplas till en 

okunskap gällande sjukdomen inom vårdpersonal eller att man som vårdpersonal inte är 

uppmärksam på symtom hos dessa kvinnor som i förlängningen leder till en nedsatt 

livskvalitet. 

 

Nyckelord: Endometrios, fertilitet, kunskapsluckor i vården, livskvalitet och 

litteraturöversikt.  

 

 



 

  

Abstract  
 

Background: Endometriosis is a chronic disease which causes episodes of inflammation in 

women’s genital- and reproductive organs. The most common symptoms in women with 

endometriosis are abdominal pain, pelvic pain and pain during intercourse. The debute of 

symptoms vary, but several studies claim that symptoms often occur during adolescence. 

Hormone treatment is often used in women with endometriosis and in other cases surgical 

treatment is indicated. Today, knowledge about endometriosis is neglected and there are 

incorrect conclusions about the cause of the disease. 

 

Aim: To describe women's experiences of quality of life in correlation to endometriosis. 

 

Methods: The study was conducted as a literature review, the result is based on 16 scientific 

articles. 

 

Results: Women with endometriosis had reduced quality of life in different contexts, 

thereafter subcategories were identified that described in which context women had reduced 

quality of life in. Subcategories identified were: Relationships – Partnerships and Family, 

Social Isolation, Fertility, Age-related impact, Everyday life, Gaps of knowledge in health 

care, Transmission of information and Delay of diagnosis. The reason for the reduced quality 

of life and what permeated the subcategories was mainly pain of different types. 

 

Conclusion: Much speaks for that women with endometriosis have a lower quality of life 

compared to women who do not suffer from the disease. The reduced quality of life can often 

be linked to a lack of knowledge about the illness for health care professionals or that as a 

health care professional, you are not aware of the symptoms of these women which, in the 

long run, lead to a reduced quality of life. 

 

 

Key-words: Endometriosis, fertility, gaps of knowledge in health care, literature review and 

quality of life. 
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1. Inledning  

Endometrios är en sjukdom som många kvinnor lider utav. Dessa kvinnor finns i alla vårdens 

delar till exempel i slutenvården och primärvården och det är där det uppmärksammats att 

endometrios inte är tillräckligt klarlagt, exempelvis sker feldiagnotisering eller att 

symtombilden inte blir igenkänd. Därför finns det en nyfikenhet och ett intresse hos 

författarna att synliggöra kvinnors upplevelser av livskvalitet vid endometrios. Författarna 

har även en personlig koppling till det valda området, dels som anhörig och dels som 

drabbad. 

 

2. Bakgrund  

2.1 Kvinnans reproduktiva organ - skillnad mellan friskt och sjukt. 

Kvinnans könsorgan är uppbyggt av yttre- och inre könsorgan. De yttre könsorganen 

innefattar blygdläppar och klitoris, de inre könsorganen innefattar bland annat livmoder 

(uterus), äggledare (tuba uterina) och äggstockar (ovarier). Kvinnans könsorgan har olika 

funktioner, till exempel är uterus funktion att skydda och ge näring till fostret och ovarierna 

producerar äggceller samt kvinnliga hormonerna östrogen och progesteron. Det finns flera 

olika fysiologiska processer i kvinnans kropp och menstruationscykeln är ett exempel. 

Menstruationscykeln är indelad i tre perioder: menstruationsfasen, proliferationsfasen och 

sekretionsfasen. Varje menstruationscykel varar normalt mellan 21–35 dagar. 

Menstruationsfasen är den första fasen i en menstruationscykel. Denna fas innebär att 

livmoderslemhinnan (endometriet) dör och kvinnan blöder ut den. Detta beror på att halterna 

av progesteron och östrogen minskar, detta då ägget ej blivit befruktat. Proliferationsfasen är 

den andra fasen i menstruationscykeln. Denna fas kommer östrogennivåerna i blodet 

successivt att öka och stimulera endometriet till tillbakabildning. Sekretionsfasen är den 

tredje fasen i menstruationscykeln. Denna fas innebär att det finns ökade nivåer av 

progesteron i blodet som stimulerar körtlar som finns i endometriet att producera sekret. 

Sekretet innehåller rikligt med kolhydrater och är bra näring om det finns ett befruktat ägg. 

Kvinnans olika fysiologiska processer tillsammans med kvinnans könsorgan möjliggör 

reproduktionen hos kvinnan (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). Endometrios är en 

kronisk inflammatorisk sjukdom som orsakar sjukdom hos kvinnor världen över, i Sverige 

lever ungefär 25 000 kvinnor i fertil ålder med endometrios (Socialstyrelsen, 2018). 
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Endometriecancer och cervicit är exempel på sjukdomar som orsakar ohälsa hos kvinnor. 

Endometriecancer är en cancerform som orsakar sjukdom i kvinnans endometrie, symtom 

som kan förekomma är blödning, illaluktande blodblandade flytningar och smärta som liknar 

vid menstruation. Cervicit är inflammation som drabbar livmoderhalsen (cervix), symtom 

som kan förekomma är ökade flytningar, smärta och småblödningar (Bixo & Samuelsson, 

2018). 

 

Endometrios 

2.2 Patofysiologi och symtom 

Endometrios kan ha en negativ påverkan på kvinnors psykiska och fysiska hälsa. 

Endometrios, eller närvaron av endometriell vävnad utanför livmoderhålan, beräknas påverka 

mellan 3- och 10 % av kvinnor som är i reproduktiv ålder i Europa och USA (Apers et al., 

2018). Endometrios orsakar sjukdom genom att endometriet växer utanför kvinnans 

livmoderhåla. Det är vanligt förekommande att endometrios orsakar sjukdom på bukhinnan, 

livmodermuskeln och ovarier. Djup endometrios är en annan form av endometrios och kan 

orsaka sjukdom exempelvis på tarmväggen och urinblåsans vägg. När endometriet växer 

utanför livmoderhålan kan det leda till uppkomst av inflammatoriska processer och 

sammanväxningar (adherenser) på det område som är drabbat av sjukdom. Detta kan ge 

symtom som kraftig buksmärta, samlagssmärta, smärta i bäckenet samt besvär från urinvägar 

och tarm. Ofrivillig barnlöshet (infertilitet) kan även vara ett symtom vid endometrios. 

Symtombilden kan skiljas bland de kvinnor som har endometrios, det finns kvinnor som har 

förekomst av endometrios men utan symtom. Det finns kvinnor med endometrios som får 

symtom av smärta vid ägglossning. Vid menstruation blöder kvinnan även från det område 

som är drabbat av endometrios, detta orsakar dels smärta, dels ökat inflammatoriskt påslag 

vid det drabbade området och dels bildning av ärrvävnad (Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering [SBU], 2018). Denny (2004) påvisade att vanliga symtom hos kvinnor 

med endometrios var besvär med samlagssmärta (dyspareuni). En kvinna i studien berättade 

att smärta vid samlag kunde vara ihållande flera dagar efter (Denny, 2004). 
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2.3 Diagnos 

SBU (2018) förklarar att diagnostisering vid misstanken om endometrios baseras på kvinnans 

anamnes (sjukdomshistoria) och kan stärkas av gynekologisk undersökning. Även om 

anamnes och fynd vid undersökning kan ge stark misstanke om endometrios kan diagnosen 

endast ställas genom utförandet av biopsi (vävnadsprov) från vävnad där det finns misstanke 

om endometrios. Diagnosen skulle också kunna ställas endast genom inspektion, alltså att 

man känner igen det typiska utseendet av endometrios vid laparoskopi (titthålsoperation). 

Problem som kan uppstå är att biopsier från ”typiska” endometriosvävnader vid exempelvis 

laparoskopi, inte alltid visar sig innehålla endometrios, medan biopsier från frisk bukhinna 

kan göra det. Även kan det finnas endometriosvävnad av djup endometrios dolda under 

adherenser. Det kan innebära att diagnosen ej ställs vid laparoskopi om den som utför 

operationen saknar adekvat kompetens. Alla kirurgiska ingrepp är riskfyllda, gällande 

anestesi och kirurgi och av den anledningen måste det finnas starka skäl till att utföra en 

diagnostisk laparoskopi (SBU, 2018).  

 

Ålder kan ha en inverkan för diagnostisering då kvinnor med längre erfarenhet av 

endometrios får sin diagnos snabbare än kvinnor i yngre åldrar med mindre erfarenhet. 

Exempelvis har kvinnor i åldrarna 40–49 rapporterat kortare konsultation vid första besöket, 

jämfört med de i åldrarna <18 år (14,2 vs. 43,5 månader) (Soliman, Fuldeore & Snabes, 

2017). 

 

Fortsättningsvis kan bildgivande metoder användas för att diagnostisera endometrios (SBU, 

2018). Ultraljud, framför allt transvaginalt ultraljud (TVU), magnetresonans tomografi 

(MRT) och datortomografi (DT) är de vanligaste metoderna för diagnostisering. Av alla 

dessa metoder är TVU den mest lättillgängliga. Metoderna används inte enbart för 

upptäckandet av endometrios, det används även som fastställning av dess utbredning och 

allvarlighetsgrad samt vilka organ som är involverade. Sjukdomens lokalisation och 

utbredning har stor betydelse för prognos, exempelvis avseende fertilitet, och kan också ha 

betydelse för val av behandling (SBU, 2018). 
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2.4 Behandling 

Socialstyrelsen (2018) rekommenderar enskild farmakologisk hormonbehandling med 

östrogen och gulkroppshormon vid endometrios. Behandlingsmetoden försätter kvinnan i ett 

läge med låga östrogennivåer som möjligt för att hindra uppkomst och tillväxt av 

endometriosvävnad. Syftet med behandlingen är reducering av smärtupplevelsen hos 

kvinnan. När hormonbehandling med enskilda medikament har en otillräcklig effekt kan en 

kombinationsbehandling med hormoner inledas. Transkutan elektrisk nervstimulering 

(TENS) är icke- farmakologisk behandling och kan användas som tilläggsbehandling till 

hormonbehandling om kvinnan lider av långvarig smärta utan effektiv hormonbehandling. 

TENS är en behandling med låggradig ström, elektrodplattor fästs på huden på det område 

som är smärtpåverkat, via elektrodplattorna kan ström ledas. Syftet med behandlingen är att 

blockera smärtimpulser vid det område som är påverkat av smärta detta för att reducera 

smärtupplevelsen (Socialstyrelsen, 2018).  

 

För en del kvinnor är kirurgisk behandling indicerat, detta kan vara orsakat av till exempel 

otillräcklig hormonbehandling. Det finns olika varianter av kirurgisk behandling och 

ingreppet kan innebära borttagning av endometrioshärdar, adherenser, äggstockar eller 

livmoder. En kirurgisk behandling kan påverka kvinnans förmåga till fortplantning (fertilitet) 

(Socialstyrelsen, 2018). En studie av Mettler, Ruprai och Alkatout (2014) utvärderas tre olika 

behandlingsalternativ på kvinnor som diagnostiserats med endometrios genom laparoskopi. 

Studien påvisar kvinnor som behandlats med hjälp av laparoskopisk operation i kombination 

med hormonbehandling har en högre botande grad och där återfall för symtom visat sig var 

lägre. Detta går att jämföra med kvinnor som behandlats med endast hormoner eller 

laparoskopisk operation, där påvisade studien att den botande graden var lägre och kvinnor 

har rapporterat att de har återkommande symtom. 

 

2.5 Tidigare forskning  

Unga kvinnor i en studie av Bodén, Wendel och Adolfsson (2013) har aldrig uppsökt en 

sjuksköterska när deras symtom från endometrios varit besvärande. Kvinnorna uppfattade 

sina symtom som normala och var övertygade om att detta var typiska symtom vid 



 

5 
 

menstruation, detta för att ingen i dess hemmiljö eller i skolan samtalat kring deras besvär. 

Av de kvinnor som diagnostiserats med endometrios, hade 70 % upplevt smärtsymtom före 

20 års ålder och 38 % av dessa hade haft symtomatisk smärta före 15 års ålder. I genomsnitt 

måste en kvinna med endometrios vänta upp till 6 år mellan den tid hon börjar söka hjälp för 

sina symtom och den tid hon kommer erhålla diagnostisk operation; laparoskopi. Kunskap 

om endometrios inom skolhälsa i Sverige är i allmänhet bristfällig, vilket leder till brist av 

medvetenhet om de svårigheter som unga kvinnor med sjukdomen kan möta. Bodén et al. 

(2013) förklarar att endometrios kan påverka elevers deltagande i skol- och fritidsaktiviteter, 

och förhållanden med andra under deras formande tonår. Tillståndet kan också påverka dessa 

unga kvinnor senare i livet, exempelvis kan det leda till infertilitet och autoimmuna 

sjukdomar samt kroniska inflammationer. Unga kvinnor som upplever symtom av 

endometrios behöver kompetent stöd och behandling för att säkerställa att de lever sina liv på 

ett normalt och hälsosamt sätt (Bodén et al., 2013).  

 

Cox, Hendersen, Andersen, Cagliarini och Ski (2003) påvisade kvinnor som upplevt symtom 

relaterat till endometrios redan mellan åldrarna 10–16 år. Kvinnor i studien har rapporterat att 

det finns allmänläkare som bagatelliserat kvinnors symtom samt att unga kvinnor fick höra 

att deras symtom bara fanns ”i deras huvud’’. Cox et al. (2003) beskriver att kvinnorna tyckte 

samlag var smärtsamt och var generade över att diskutera sådana personliga frågor med 

någon. Vissa sa att de gissade att de kunde ha endometrios, men när de uppsökte information 

om det blev de rädda och ville inte veta mer. Andra hade övertygats av sina mödrar, moster, 

lärare med flera, att smärtsamma perioder var normala och ingen hade gjort någon koppling 

till symtomen de upplevde kunde vara något annat. Nästan alla kvinnor hade träffat erfarna 

läkare som sa till dem att de var "för unga för att få endometrios". Vissa kvinnor uttryckte en 

förvåning över kvinnliga allmänläkare som de hade konsulterat inte var mer hjälpsamma än 

de manliga läkarna. En ung kvinna i gruppen berättade att hon hade diagnostiserats med 

depression med självmordstendenser, och andra kvinnor hade tänkt på självmord någon gång. 

Många kvinnor indikerade kampen med sjukdomen som förvärras av diskriminering på 

arbetsplatsen och genom att dömas som hypokondriker av familjemedlemmar (Cox et al, 

2003). 

 

Fortsättningsvis är endometrios en komplex, kronisk sjukdom känd för att ha betydande 

psykosociala konsekvenser för kvinnor som lever med det (Young, Fisher & Kirkman, 2017). 
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Young et al. (2017) beskriver uppfattningar från 12 kliniker som är verksamma både inom 

den privata sektorn och den regionala, belägna i Victoria, Australien. Uppfattningar om 

kvinnors upplevelser av endometrios beskrivs också, där de olika läkarnas uppfattningar och 

upplevelser överensstämmer med vad som rapporterats av kvinnorna: att leva med 

endometrios kan ha betydande inverkan på kvinnors arbete och sociala liv, intima relationer 

och mental hälsa. Dock observerades mindre omfattande beskrivningar av den psykosociala 

effekten av endometrios som berör kvinnors arbete, sociala liv och intima relationer.  

Några av klinikerna hävdade att endometrios kan orsakas av dålig mental hälsa. Allmänläkare 

positionerade sig som bäst placerade för att tillhandahålla psykosocial vård till kvinnor med 

endometrios medan gynekologer föreslog andra vårdaktörer och sällan sig själva. Majoriteten 

av klinikerna bedömde sig själva som otillräckligt utbildade att förstå och ge omsorg för den 

psykosociala aspekten av endometrios; hälften av gynekologerna trodde inte det var 

nödvändigt för dem att kunna det. Young et al. (2017) förklarar att hälften av klinikerna 

uttryckte att läkarna inte var tillräckligt utbildade att uppmärksamma och behandla den 

psykosociala effekten av många sjukdomar, än mindre än endometrios.  

 

 

2.6 Livskvalitet 

Enligt World Health Organization (WHO, u.å) innebär livskvalitet en individs upplevelse av 

sin egen position i livet. Detta inbegriper kultur och värderingar som utformas beroende på 

vart individen lever och i relation till mål, förväntningar, standard och bekymmer. Vidare 

beskriver WHO (u.å) att livskvalitet är ett brett begrepp som också inkluderar individens 

psykiska hälsa, psykologiska tillstånd, sin egen tro och sociala relationer.  

 

2.6.1 Upplevd livskvalitet 

Upplevd livskvalitet avser hur människor uppfattar och utvärderar sitt liv. Det är en 

uppfattning som avslöjar den subjektiva utvärderingen av livserfarenheten. Komponenterna 

fokuserar på övergripande livstillfredsställelse och lycka, liksom tillfredsställelse med 

specifika livsområden, t.ex. äktenskap, interpersonell relation, arbete, fritidsaktiviteter och 

hälsa (Liao, 2014). 
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2.7 Teoretiskt perspektiv - Lidande 

Begreppet lidande är enligt Eriksson (1994, refererat i Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) ett 

kärnbegrepp inom omvårdnad. Lidande som ett begrepp, är det som utgör grunden av fem 

konsensusbegrepp utformade av Katie Eriksson. Omfattningen av ett lidande sammanfogas 

med hälsans omfattning. Detta delas in i två nivåer, görandenivån och vårdandets nivå. 

Görandenivån innebär att individen är verksam med att försöka undankomma lidandet. Vid 

lidande beskrivs det att individen är obekant med sig själv, sina begär och sin egen kapacitet 

till att lindra lidande. Vårdandets nivå innebär lidandet för individen en motstridighet mellan 

hopp och hopplöshet samt mellan existens och att inte existera (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Eriksson (1994, refererat i Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) menar att lidandet är 

del av ett mänskligt liv och innebär ”ont” utan en specifik anledning. Allt lidande beskrivs 

som unik och formas ut efter individens omgivning. Lidande som existerar i vården benämns 

som sjukdomslidande, livslidande, vårdlidande (Wiklund Gustin & Lindwall; Eriksson, 

1994). Uppkomst av ett vårdlidande hos en patient är när patienten inte är tillräckligt 

tillgodosedd angående behov, begär, kunskap, attityd och hållning som en sjuksköterska har 

till en individ med ett unikt lidande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Det teoretiska perspektivet riktas mot patientens lidande och patienten söker efter en vårdare 

som kan vara medaktör (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012; Eriksson, 1994), sjuksköterskan i 

detta sammanhang. Det innebär att vara närvarande tillsammans med patienten och bekräfta 

lidandet. Ett obekräftat lidande kan innebära att patienten ger upp, istället för att ta upp 

kampen med vad som orsakar lidandet (Wiklund Gustin & Lindwall; Eriksson, 1994). 

 

2.8 Sjuksköterskans roll 

Den legitimerade sjuksköterskan ska enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017a) utföra 

omvårdnad i delaktighet med patienten och anhöriga, där omvårdnaden formas efter 

patientens unika behov. Vidare belyser svensk sjuksköterskeförening att den legitimerade 

sjuksköterskan ska erhålla kunskap om och har till uppgift, att göra bedömningar av 

patienters olika hälsotillstånd. Identifiera behov, problem, risker och resurser, utforma 

omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsmål och omvårdnadsåtgärder. Detta ska sedan utvärd eras i 

enlighet med aktuella omvårdnadsmål. Omvårdnadsarbetet ska arbeta för bevarandet av 
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patientens värde och integritet. Den legitimerade sjuksköterskan ska kunna möta patienten 

och andra aktörer inom hälso- och sjukvården med respekt, vara lyhörd och visa empati vid 

kommunikation (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a).  

  

Sjuksköterskan ansvarar för sitt eget arbetsutövande och kontinuerligt inhämtande av adekvat 

kunskap för att bevara den specifika yrkeskompetensen. På arbetsplatsen ska sjuksköterskan 

arbeta för att bevara respekt mot människor som vistas i en vårdmiljö gällande mänskliga 

rättigheter, värderingar, trosuppfattningar och sedvänjor. Sjuksköterskan har ansvar att 

tillgodose patienten individanpassad information som tar hänsyn till kulturella aspekter. Den 

omvårdnad sjuksköterskan utövar grundas på respekt mot alla människors olikheter, 

exempelvis hudfärg och sexuell läggning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  

  

När patienter är i ett lidande belyser Wiklund Gustin (2014) vikten av att sjuksköterskan kan 

vara lyhörd på patientens signaler och har förståelse i vilka situationer patienten har behov av 

att vara delaktig i omvårdnaden, så väl att vara passiv. Vidare belyser Wiklund Gustin vikten 

av att kunna identifiera i vilka situationer patienten har behov av stöttning och i de 

situationerna kunna lyssna och vara närvarande med patienten.  

 

2.9 Problemformulering 

Endometrios är en kronisk sjukdom som orsakar inflammation i de reproduktiva organen och 

ger symtom som exempel kraftig buksmärta hos kvinnor. Fastställandet av diagnos tar 

ungefär 5–7 år. Tidigare forskning visar att det finns kvinnor som aldrig uppsökt vård när de 

besvärats av sina symtom från endometrios, besvären har uppfattats som normala. Kunskap 

om endometrios inom skolhälsan i Sverige har konstaterats vara bristfällig, vilket leder till 

brist av medvetenhet om de svårigheter som kvinnor med sjukdomen kan möta. Kampen med 

sjukdomen har tilltagits på grund av att symtomen normaliserats av familj men också av 

hälso- och sjukvårdspersonal. Tidigare har det uttryckts av kliniker utrikes att läkare inte var 

tillräckligt utbildade för att uppmärksamma och behandla den psykosociala effekten av 

endometrios. Personal inom hälso- och sjukvården, däribland sjuksköterskor, har ett ökat 

kunskapsbehov om sjukdomen, då den är relativt okänd. Genom sammanställning av 
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forskning kan det beskriva hur kvinnor upplever sin egen livskvalitet i samband med 

endometrios. Det är viktigt att beskriva problemet på sjuksköterskeutbildningen och med 

detta uppmärksamma den nuvarande kunskapsluckan som föreligger. Det är likväl viktigt att 

uppmärksamma och beskriva problemet för kvinnor utanför vården, eftersom ett ökat 

kunskapsbehov erfordras om endometrios även här. 

2.10 Syfte 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av livskvalitet i samband med endometrios. 

 

2.11 Centrala begrepp 

Upplevelse 

Upplevelse definieras vad en individ varit med om, till exempel en händelse. En upplevelse 

påverkar ens sätt att vara, känna eller tänka (Egidius, u.å.). 

 

Vården 

Vården är den verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård, så kallad vårdgivare. Det gäller 

både privat- och offentlig verksamhet. Exempel på vårdgivare är landsting, kommun, 

aktiebolag eller en egenföretagare (Zetterström, 2019). Författarna till denna litteraturöversikt 

har valt denna definition av Vården som utgångspunkt för detta examensarbete.  

 

Vårdpersonal 

Vårdpersonal omfattar personal inom vård och omsorg, timanställda, vikarier, vårdstuderande 

och praktikanter som innefattar endast patientnära arbete. Exempel på vårdpersonal är läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden (Zetterström, 2019). 

 

3. Metod 

Under avsnittet metod kommer sex punkter att belysas som är: Design, urval och 

datainsamling, värdering av artiklarnas kvalitet, tillvägagångsätt, analys och tolkning av data 

och etiska överväganden.  
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3.1 Design 

En litteraturöversikt handlar enligt Friberg (2012) om att skapa översikt kring kunskapsläget 

inom ett specifikt omvårdnadsrelaterat område, eller om ett problem inom sjuksköterskans 

verksamhetsområde och/eller kunskapsområde. Det innebär också att ta reda på befintlig 

forskning för att få en uppfattning om vad som ska studeras, vilka metoder eller vilka 

teoretiska utgångspunkter som har använts. Såväl kvantitativ som kvalitativ forskning ingår. 

 

3.2 Urval och datainsamling 

Datainsamling av artiklarna till litteraturöversikten gjordes under oktober 2019. Databaserna 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), National Library of 

Medicine (PubMed) och Summon, Högskolan Dalarnas databas, har använts för att fånga upp 

aktuell forskning med inriktningen omvårdnad.  

 

Sökningarna har i denna litteraturöversikt utförts efter författarnas syfte, där relevanta sökord 

använts enskilt eller i kombination. Sökorden är Endometriosis, Quality of life, Women’s 

experience, Care, Nursing, Womans. Enligt Östlundh (2012) vill man oftast använda mer än 

ett sökord när man söker efter litteratur inom något ämnesområde. För det ändamålet kan 

boolesk sökteknik användas i syfte att bestämma vilket samband de utvalda sökorden ska ha 

till varandra. Booleska termer som har använts av författarna är AND och OR. AND 

användes för att koppla ihop två sökord eller fler, och begränsa sökningarna till sökresultatet 

som innehåller de valda sökorden. OR användes för att få träffar på det ena sökordet eller det 

andra där begreppet kan beskrivas med flera olika synonymer och därmed expandera 

sökresultatet. Kombinationer av sökorden och den booleska söktekniken redogörs i Sökmatris 

(Bilaga 1).  

 

Inklusionskriterier i sökningen var kvinnor i åldrarna 18 – 65 år som någon gång uppsökt 

vård för endometriosbesvär samt att artiklarna har vetenskaplig ansats och publicerad i 

vetenskaplig tidskrift där artiklarna är peer reviewed. Även skrivna på det engelska språket 

samt publicerade mellan åren 2009–2019. Artiklar som var av låg kvalitet samt systematiska 

litteraturöversikter exkluderades.  
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3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet har blivit granskad av författarna till denna 

litteraturöversikt och har genomförts på valda artiklar. Detta redogörs i Artikelmatris (Bilaga 

2). Granskningsmallen som använts för kvalitetsbedömning förfogas av Högskolan Dalarna. 

Granskningsmallen är avsedd för kvalitativa- och kvantitativa artiklar (Bilaga 3; Bilaga 4) 

och är modifierad av Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström 

(2008). Granskningsmall för kvalitetsbedömning består av ett frågeformulär som utgår ifrån 

bland annat artiklarnas uppbyggnad och struktur, om etiska aspekter har diskuterats, samt om 

tillvägagångssättet har beskrivits gällande exempelvis data till artikelns resultat. Därefter har 

frågorna besvarats med JA eller NEJ, där JA ger 1 poäng och NEJ ger 0 poäng. De kvalitativa 

artiklarna har 25 som maxpoäng och för de kvantitativa 29 maxpoäng. Poängsumman räknas 

om till procent där >80% anses som hög kvalitet, 60–79% medel kvalitét och <60% låg 

kvalitet. Av 16 resultatartiklar har sammanlagt 12 artiklar uppnått hög kvalitet och 4 artiklar 

uppnått medel kvalitet efter granskning.  

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Författarna har arbetat från varsin ort i Dalarna under det pågående arbetet. Daglig 

kommunikation genom telefoni och över internet har upprätthållits, så att arbetet fördelas 

jämlikt mellan författarna och även ger utrymme för värdefull reflektion hos båda parter. 

Distributionen av litteraturöversikten har arbetats utifrån arbetsverktyget Google-dokuments 

där författarna har kunnat skriva gemensamt och fått överskådlig blick av arbetet. När 

skrivprocessen startade gällande Resultat samt Diskussion, har arbetet delats upp mellan 

författarna, för att sedan diskuteras och korrigeras gemensamt. Efter sökningarna i 

databaserna med de aktuella sökorden lästes artiklarnas rubriker. Artiklarnas relevans valdes 

ut till första urvalet, där författarna sedan läste artiklarnas abstrakt för att undersöka om de 

svarade till litteraturöversikten syfte, genom detta identifierade författarna 16 artiklar till 

resultatet.  

3.5 Analys och tolkning av data 

Analys och tolkning av den inhämtade datan har genomförts utifrån tre steg beskrivet av 

Friberg (2018). Analysens första steg innefattar upprepad läsning av artiklarnas resultat, för 

att få förståelse för artiklarnas innehåll. Analysens andra steg innefattar dokumentation av 
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studiens huvudresultat i en artikelmatris (Bilaga 2). Analysens tredje steg innefattar 

identifiering av likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat och övrigt innehåll (Friberg, 

2018). Detta har skett genom att författarna arbetade även här med Google-dokuments, där 

författarna delade de 16 resultatartiklar som införskaffats på hälften sinsemellan. Sedan 

sammanfattades artiklarnas resultat i dokumentet så likheter och skillnader kunde identifieras 

gemensamt. Genom detta genererades nya kategorier och subkategorier som presenteras med 

en beskrivande rubrik för att tydliggöra vad de nya kategorierna har för innebörd samt vilken 

gemensam nämnare artiklarna har. 

 

3.6 Etiska överväganden 

World Medical Association (2018) har utvecklat Helsingforsdeklarationen som handlar om 

etiska principer för medicinsk forskning där mänskliga kontakter involveras. En av de 

grundläggande principerna i deklarationen är att omsorgen om individen alltid måste gå före 

vetenskapens och samhällets intressen (World Medical Association, 2018). Författarna har 

beaktat hur källor hanterats i artiklarna som valts ut till denna litteraturöversikt, samt beaktat 

om vetenskapliga källor har etiskt ställningstagande. Författarna har beaktat sin egen 

källhänvisning och strävat efter att ett objektivt förhållningssätt upprätthållits vid läsning av 

artiklarna. För att ange källor korrekt har Karolinska Institutets referensguide för APA legat 

till grund för denna litteraturöversikt och Nationalencyklopedin (2018) har använts 

regelbundet så att översättningen mellan engelska och svenska är i enighet. 

 

4. Resultat 

Författarna har inkluderat 16 artiklar till resultatet, åtta artiklar med kvalitativ ansats, sex 

artiklar med kvantitativ ansats samt två artiklar med mixad metod. Studierna genomfördes i 

Australien (3), Sverige (2), Brasilien (1), Egypten (1), England (1), Frankrike (1), Italien (1), 

Iran (1), Kina (1), Nederländerna (1), Sydafrika (1), USA (1) och Österrike (1). Huvudtemat 

som identifierats är Nedsatt livskvalitet hos kvinnor med endometrios, därefter identifierades 

8 subteman: Relationer – Partnerskap och familj, Social isolering, Åldersrelaterad påverkan, 

Fertilitet, Det vardagliga livet, Kunskapsluckor i vården, Informationsöverföring och 

Försening av diagnos. 
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Nedsatt livskvalitet hos kvinnor med endometrios  

Majoriteten av artiklarna påvisade att kvinnor med endometrios har nedsatt livskvalitet. Detta 

har yttrat sig i olika kontexter, med syfte att konkretisera, när och hur, kvinnor med 

endometrios upplever nedsatt livskvalitet (Abd El-Kader et al., 2019; De Graaff et al., 2016; 

Fauconnier et al, 2013; Friedl et al., 2015; Grogan et al., 2018; Grundström et al., 2017; 

Lukic et al., 2016; Lövkvist et al., 2016; Mellado et al., 2015; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 

2014; Roomaney & Kagee, 2018; Rush och Misajon, 2018; Young et al., 2015). Vedertagna 

mätinstrument används i flera av studierna, detta för att objektifiera livskvalitet (Abd El-

Kader et al., 2019; De Graaff et al., 2016; Friedl et al., 2015; Lövkvist et al., 2016; Rush & 

Misajon, 2018; Zhao et al., 2012). SF-36 och Endometriosis Health Profile-30 (EHP-30) är 

exempel på vederhäftiga mätinstrument som används.  

 

Relationer – Partnerskap och familj  

En studie av Mellado et al. (2016) visade att undvika intimitet med sin partner var kopplat till 

sjukdomens symtom och i en del relationer var detta även kopplat till att relationen 

avslutades. Andra kvinnor i studien rapporterade att de var i ett stabilt förhållande dock 

upplevde kvinnorna att de förlorat det intima med sin partner. Det var några kvinnor som 

uttryckte “Jag undviker alltid min man”, “Mitt sexualliv är avslutat’’ eller “Jag är skild. Jag 

har ingen pojkvän, och jag vill inte längre vara i ett förhållande’’. Flera kvinnor som deltog i 

en studie av Roomaney och Kagee (2018) upplevde nedsatt sexuell funktion, detta 

inkluderade samlag som var av smärtsam karaktär, rädsla associerat till samlag och att 

undvika samlag, detta var olika faktorer och som i vissa fall påverkade deras kärleksrelation. 

Vidare var det en del kvinnor som upplevde att sexuell dysfunktion bidrog till konflikter eller 

uppbrott i partnerskapet och det ansågs vara ett primärt skäl till att undvika partnerskap. 

Rusch och Misajon (2018) påvisade att många kvinnor upplevde sig otillräcklig i olika 

livsroller, förvärrade till exempel av den uppfattade bristen på förståelse från nära och kära. 

En kvinna berättade "Jag känner att jag har tappat trovärdigheten med min make och mitt 

vuxna barn eftersom de inte kan förstå”. En annan kvinna berättade ”Jag kände mig som om 

jag inte var tillräckligt kvinna för min ex-partner. Det fick mig att bli ganska paranoid och 

förväntar mig ständigt att han skulle vara otrogen eller lämna mig för någon annan’’ (Rusch 

& Misajon, 2018). Flera kvinnor som var gifta eller i ett partnerskap rapporterade att smärta 

under eller efter samlag var vanliga faktorer som påverkade sexuella relationer negativt. 

Minskning gällande samlag och att undvika samlag för rädsla av smärta och blödning under 
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samlag var faktorer som belastade ett förhållande och i vissa fall orsakades ett uppbrott i 

förhållandet (Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014).  

 

De Graaff, Van Lankveld, Smits, Van Beek och Dunselman (2016) påvisade att kvinnor med 

endometrios som var i en relation med en man skattade högre smärtgrad gällande dyspareuni 

och kronisk bäckensmärta jämfört med en kontrollgrupp bestående av kvinnor utan 

endometrios. Det var 53 % av kvinnor med endometrios som rapporterade att de ofta 

besväras av dyspareuni jämfört med kontrollgruppen som var 15 % (De Graaff et al., 2016). 

Kvaliteten på sexlivet hos patienter med smärtsam endometrios och dyspareuni, enligt Lukic 

et al. (2016) förbättrades signifikant på ett intervall av 6 månader efter att deltagarna i studien 

genomgått laparoskopisk behandling, och då blivit utvärderade pre- och postoperativt med 

hjälp av smärtskattningsinstrumentet VAS-skalan. Fauconnier et al. (2013) förklarar att 

kvinnor rapporterade för vården, fysisk och psykologisk försämring av den dagliga 

aktiviteten på grund av smärtsamma symtom. Detta orsakade att kvinnorna stannade kvar i 

sängen, upplevde svårigheter dagligen i livs- och arbetsaktiviteter, nedsatt sexliv och deras 

förhållande med sin partner. Detta resulterade i upplevelse av att bli alltmer trött, extremt 

utmattad och dåsig. 

 

 

Social isolering  

Huvudtemat som identifierades i studien av Mellado et al. (2016) var social isolering, detta 

påverkade relationer i ett partnerskap, familj och vänner hos kvinnor med endometrios och 

bäckensmärta. Kvinnors upplevelse av social isolering var kopplat till att kvinnan upplevde 

sig uppgiven på grund av återkommande episoder av smärta. En studie av Grogan, Turley och 

Cole (2018) var det en kvinna som försökte bevara sina låga nivåer av energi genom att 

undvika sociala sammanhang. Detta uppfattades som social isolering, kvinnan upplevde att 

hon hade förlorat vänner som blev frustrerade på grund av upprepade avbokningar eller 

ändrade planer. Relaterat till diagnosen hade alla deltagare upplevt en "kamp" och kände sig 

frustrerade och isolerade som ett resultat. Kvinnor upplevde att deras symtom inte togs på 

allvar av personal i vården, och att de inte blev betrodda, även när de betonade 

svårighetsgraden av deras symtom. Vidare upplevde deltagarna rädsla för att bli dömd av sina 

vänner och hittade därför på skäl till att ändra sina planer. Kvinnor presenterade liknande 

berättelser om kamp för att hantera försvagande smärta och trötthet och lämnade dem sårbara 

och isolerade. Kvinnor rapporterade att de dolde sina symtom från vänner, familj och för 
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vården, ljög om skäl för att inte delta i sociala händelser på grund av rädsla för att betraktas 

"överreagera" och inte kunna hantera sin “mensvärk” och ibland inte kunna arbeta på grund 

av smärta eller biverkningar av smärtstillande läkemedel (Grogan et al., 2018). 

 

 

Åldersrelaterad påverkan 

Lövkvist, Boström, Edlund och Olovsson (2016) jämförde effekterna av endometrios 

gällande livskvalitet i olika åldersgrupper (<30, 30–39 och 40 år) och när studien 

genomfördes var det 37,6% av kvinnorna i gruppen <30 år som undvek sexuella relationer på 

grund av deras endometrios jämfört med 26,9% respektive 26,4% hos kvinnor över 30 år. Det 

var 55,7% kvinnor som svarade att smärta var den främsta faktorn till att undvika sexuella 

relationer. Dyspareuni påvisades vara den vanligaste smärtan i alla åldersgrupper vilket 

motsvarade 44,1%. Vidare påvisades det att 34,1% av kvinnorna kände ofta eller alltid skuld 

eller frustration över att inte kunna ha samlag. I allmänhet upplevde yngre kvinnor fler 

symtom eller endometrios-relaterade problem jämfört med kvinnor i äldre åldersgrupper. Mer 

än hälften (56,6%) av alla kvinnor upplevde att de hade haft endometrios-symtom i mer än 10 

år. Tidig läkarkonsultation var vanligare i yngre grupper. Medelåldern vid första besöket hos 

en läkare på grund av endometrios-symtom var 24,2 år. Den stora majoriteten (75,9%) 

diagnostiserades vid 20–39 års ålder. Några av de vanligaste symtomen som rapporterades 

var dysmenorré (40,6%), endometriomas i äggstockarna (66,4%), smärta vid defekation 

(tarmtömning) (59,6%) och smärta vid stående ställning (55,2%). Smärta när man stod upp 

rapporterades särskilt ofta (78,5%) i den yngsta åldersgruppen (<30 år) men dysmenorré, 

smärta som inte var relaterade till menstruationscykeln och blåsrelaterad smärta, 

rapporterades också oftare av de yngsta i denna studiepopulation. Dessutom upplevde de 

yngsta kvinnorna oftare att de tappat eller slutat ett jobb (26,9% mot 17,2% och 21,5%) på 

grund av sjukdomen jämfört med äldre kvinnor.  

 

 

Fertilitet 

Young, Fisher och Kirkman (2016) påvisade i en studie att det var 14 kvinnor som upplevde 

att doktorer prioriterade behandling av deras fertilitet, över andra faktorer av vård till 

exempel symtomlindring och livskvalitet. Av 14 kvinnor var det 12 som var missnöjda med 

deras mottagning av fertilitetsvård då detta genererade på bekostnad av symtomlindring och 

livskvalitet. Fyra kvinnor i studien upplevde att deras livskvalitet var av stor vikt, även om de 
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var tvungna att ge upp visionen om att skaffa barn. Poulos, Soliman, Posner och Agarwal 

(2019) påvisade att en av de faktorer/egenskaper som var minst viktig kopplat till behandling 

av endometrios var graviditetsrelaterade problem. Kvinnorna skattade risken för 

värmevallningar kopplat till behandling som den viktigaste egenskapen att undvika följt av 

dyspareuni, icke menstruell bäckensmärta och menstruationssmärta (Poulos et al., 2019). Abd 

El-Kader, Gonied, Lotfy Mohamed och Lotfy Mohamed (2019) påvisade i en studie om 

infertila kvinnor att det finns en signifikant koppling mellan påverkad livskvalitet och 

adherenser orsakat av endometrios. 34.1% av de kvinnor med adherenser har en negativ 

påverkan på deras livskvalitet jämfört med kvinnor som enbart hade endometrios vilket 

motsvarade 10,3%. 

 

Hälften av de 26 kvinnor som deltog i en studie av Young et al. (2016) upplevde sig nöjda 

med informationen som de erhöll från sin doktor gällande fertilitet. Detta underlättade 

kvinnornas börda av att leva med endometrios. Till motsatt från detta var det en kvinna i 

studien som upplevde starka känslor när kvinnan tillhandahöll information om att hennes 

fertilitet var hotad. Kvinnan uttryckte “Jag övervägde suicid för jag har alltid velat ha en 

familj… De behöver vara försiktiga med hur dem pratar med en kvinna… De inser inte 

vilken påverkan det har och det är en bestående påverkan” (Young et al., 2016).  

 

 

Det vardagliga livet 

Kvinnor med endometrios skattade livskvalitet lägre (Friedl et al., 2015) inom områden som 

rörde generell hälsa, vitalitet, emotionell roll och mental hälsa jämfört med friska kvinnor. 

Friedl et al. (2015) påvisades även att kvinnor med endometrios skattade problem med arbete 

och dagliga aktiviteter lägre. En studie av Roomaney et al. (2018) beskriver att många 

kvinnor rapporterade att de var frånvarande från sitt arbete regelbundet. En del kvinnor 

upplevde att deras familjer förlitade sig på deras inkomster och att detta mynnade ut till att 

kvinnorna upplevde en ökad press och kände sig tvungna att arbeta. Frånvaro från arbetet 

innebar ofta att de tömde sin sjuk- och årliga ledighet och tvingades ta obetald ledighet. 

Kvinnorna upplevde varierad grad av stöd från arbetskollegor, en del kvinnor upplevde att 

arbetsgivaren inte förstod varför de hade ont och att vissa till och med trodde att de 

förfalskade sina symtom. Sjukdomen i arbetet var också mycket subjektivt och varierat. 

Kvinnor som rapporterade upplevelse av stöttning från arbetet, uttryckte att stödet hjälpte 

dem att hantera sjukdomen (Roomaney et al., 2018). Grogan et al. (2018) förklarar att 
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kvinnor rapporterade att smärta relaterat till sin sjukdom påverkade både arbete och sociala 

händelser; långvarig smärta stoppade dem att arbeta, delta i sociala evenemang, träna, göra 

hushållsarbete och drabbade relationer med kollegor och familj. Läkemedel mot smärta 

orsakade problem med koncentration, trötthet och sömnighet, vilket gjorde att de inte kunde 

arbeta effektivt eller umgås (Grogan et al., 2018).  

Riazi et al. (2014) förklarar att diagnos av endometrios åtföljs av uppfattningar och symtom i 

form av att uttrycka missnöje från den varierade och diffusa smärtan och upplevelse av 

sårbarhet i den utsträckningen så att det leder till kamp för att lindra smärtan hos dessa 

patienter.  

 

Zao et al. (2012) påvisade i en studie där deltagarna delades in i två grupper att PMR-gruppen 

(progressiv muskelavslappning) och kontrollgruppen visade en signifikant förbättring i alla 

områden gällande livskvalitet efter 12 veckor. Vidare visade PMR-gruppen en signifikant 

förbättring i alla livskvalitets-domäner jämfört med kontrollgruppen som endast visade en 

signifikant förbättring gällande alla domäner om psykisk hälsa och två domäner som berör 

den mentala hälsan. PMR-gruppen visade signifikant förbättring med poäng gällande ångest, 

depression och livskvalitet jämfört med kontrollgruppen. Vidare pekar resultatet på att tid 

hade en signifikant huvudeffekt på den psykiska hälsan och livskvaliteten, det är en indikator 

på att patienten psykiska hälsa och livskvalitet förbättras över tid (Zao et al., 2012). 

 

Kunskapsluckor i vården 

Roomaney et al. (2018) beskriver att en del av kvinnorna i studien upplevde att vården de 

erhöll var opersonlig och andra kvinnor upplevde fullständig tillfredsställelse eftersom de 

trodde att sjukvården de erhöll gick utöver vad som krävdes. Deltagare som upplevde sig 

nöjda med sin vård talade om läkare som tog sig tid till att förklara för dem vad endometrios 

var, med hjälp av verktyg, såsom skisser för att illustrera sjukdomen. Missnöje med 

medicinsk vård rapporterades som en källa till upplevelse av frustration hos deltagarna. En 

del talade om dålig tillgång till behandling, begränsade tillgängliga behandlingsalternativ, 

begränsad tid till att få behandling, inkonsekvent rådgivning från vårdgivare och felaktig 

diagnos. Deltagarna upplevde också biverkningar från behandling såsom illamående, 

viktökning, huvudvärk och värmevallningar, samt ineffektiv behandling som sänkte deras 

livskvalitet (Roomaney et al., 2018).  

 

Många kvinnor var också missnöjda med hur den slutliga diagnosen av endometrios 
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levererades (Grogan, Turley, & Cole, 2018). Kvinnor upplevde att de var dåsiga när de fick 

information om sjukdomen, eftersom de mottog informationen under återhämtning på 

uppvaket efter laparoskopi, vilket gjorde det svårt att formulera lämpliga frågor om 

tillståndet. Diagnosen var också ofta oväntad och de förstod inte prognosen, kvinnorna 

upplevde sig lämnade utan information i ett sårbart tillstånd. Vid diagnosen var en deltagare 

lättad över att hon nu hade "ett namn till sitt tillstånd" och att hon inte längre var tvungen att 

"klara av det i tystnad" men var missnöjd med den långa tiden mellan hennes diagnos och 

uppföljningstid och det faktum att hon fick sin diagnos när hon precis hade kommit från 

operationen, och dessutom hade ingen med sig, vilket lämnade henne sårbar och ensam. Hon 

beskrev detta som en "jäktad, ensam och kall upplevelse". Deltagarna betonade vikten av att 

läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal, exempelvis sjuksköterskor, ska ha en bättre 

förståelse för endometrios och kvinnorna presenterade sig själva som att de var tvungna att 

bli experter i deras egna tillstånd på grund av bristande stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal, främst med hjälp av internet för att få tillgång till information. Till 

exempel hade en annan deltagare blivit tillräcklig expert på sitt tillstånd genom sitt eget 

kunskapssökande och tidigare erfarenhet för att veta att hon inte behandlades optimalt och 

betonade behovet av bättre utbildning kring endometrios för hälso- och sjukvårdspersonal. 

Kvinnor har också uttryckt frustration och besvikelse (Grogan et al., 2018; Lövkvist  et al., 

2016) över dåliga möten med sjukvårdssystemet och personal där sjukvården inte kunde 

hjälpa dem med deras sjukdom. 

 

 

Informationsöverföring 

Mellado et al. (2016) identifierade i en studie att det fanns bristande förståelse hos kvinnor 

med endometrios och bäckensmärtor som symtom, om ursprunget och normala evolutionen 

av endometrios. Det var några kvinnor som missuppfattat sitt tillstånd. En kvinna uttryckte 

“jag skulle vilja förstå varför jag har den här smärtan om igen”. Grogan et al. (2018) beskrev 

deltagare som upplevde frustration över försenad diagnos och brist på tydlig information om 

prognos, och hantering vid initial diagnos. Roomaney et al. (2018) identifierade bristande 

informationsöverföring från vårdgivarna och att kvinnor med endometrios endast hade lite 

eller ingen kunskap alls om sin sjukdom. Kvinnor upplevde att de hade svårt att beskriva sina 

symtom och var rädda för att ställa frågor på grund av rädsla för att verka okunniga. Vidare 

var det en del kvinnor som också upplevde att läkarna tillhandahöll för mycket information 

på en gång, inte förstod patienternas behov och var för upptagna med andra patienter för att 



 

19 
 

diskutera utökat om deras sjukdom. Brist på kunskap (Grogan et al., 2018; Roomaney et al., 

2018) om endometrios orsakade ångest hos kvinnor och frånvaron av riktlinjer för hur man 

hanterar sjukdomen.  

 

 

Försening av diagnos 

Moradi et al. (2014) beskriver att kvinnor i deras studie har rapporterat att deras första 

endometrios-relaterade symtom upplevdes vid en medelålder på 17.4 år. Diagnosen erhölls 

vid en medelålder på 25,6 år. Försening av diagnos räknat från symtomdebut var i genomsnitt 

8.1 år. Nästan hälften av deltagarna rapporterade endometrios som mycket störande i deras 

liv och 54,3% hade "måttlig" tillfredsställelse med deras behandling (Moradi et al., 2014). 

 

De flesta kvinnor i studien av Grogan et al. (2018) fick inte en exakt diagnos omedelbart vid 

remiss till vårdgivare, och diagnos-förseningarna sträckte sig från 4 månader till 25 år.  

Fortsättningsvis förklarar Moradi et al. (2014) att kvinnor rapporterade att de besökte 

mottagningar på sjukhus och/eller kliniker där de genomgick en hel rad tester, men utan att 

diagnostiseras med endometrios. I vissa fall diagnostiserades de felaktigt och behandlades 

felaktigt för exempelvis blindtarmsinflammation, cystor på äggstockarna, ektopisk graviditet 

(graviditet utanför livmoder), bäckeninflammatorisk sjukdom och äggstockscancer. 

Orsakerna till den försenade diagnosen är relaterad till patienten, familj, vänner och kollegor, 

läkare och sjukvårdssystem. Feldiagnotisering eller felbehandling upplevdes av kvinnorna 

och det skedde på grund av att kvinnorna normaliserade sina symtom efter att familj och 

vänners åsikter påverkade dem, såsom att “smärta är vanligt i samband med menstruation”. 

Moradi et al. (2014) menar att läkarna kunde då inte göra en rättvis bedömning, vilket var en 

orsak till försening av diagnos. Svårigheter att få tillgång till en gynekolog för bedömning 

och diagnos, och lång väntan på operation rapporterades av deltagarna, och dessa bidrog 

också till en försening av diagnosen. Lukic et al. (2016) förklarar att med tanke på den 

diagnostiska förseningen som karaktäriserar endometrios, är det viktigt att involvera ett 

multidisciplinärt team för att utvärdera alla tecken och symtom på endometrios som kan 

förekomma hos kvinnor i fertil ålder. Detta kliniska tillvägagångssätt kan säkerställa en 

behandling som är personcentrerad och även säkerställa en lämplig uppföljning med målet att 

bevara reproduktionsförmågan (Lukic et al., 2016). 
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5. Diskussion 

Under avsnittet diskussion kommer sju punkter att belysas som är: sammanfattning av 

huvudresultat, resultatdiskussion, metoddiskussion, etikdiskussion, klinisk betydelse för 

samhället, konklusion, och förslag till vidare forskning.  

5.1 Sammanfattning av huvudresultat 

 

Flera studier i resultatet pekar på att många kvinnor med endometrios upplever att de lider av 

nedsatt livskvalitet. Den nedsatta livskvaliteten yttras i olika kontext till exempel genom att 

partnerskapet blir påverkat, upplevelse av social isolering, arbetsrelaterad påverkan och 

försening av diagnos. Den nedsatta livskvaliteten yttras olika beroende på vilka symtom som 

kvinnan lider av. Den likhet som genomsyras i litteraturöversiktens resultat är att samtliga 

studier påvisar att smärta som symtom i olika kontext är ett återkommande problem hos 

kvinnor med endometrios. 

5.2 Resultatdiskussion 

Huvudresultatet kan kopplas till sjuksköterskans roll som beskrivs i bakgrunden. Författarna 

anser att sjuksköterskan har en betydande roll för kvinnor som lider av endometrios och 

nedsatt livskvalitet kopplat till sjukdomen. Sjuksköterskans viktigaste del i detta är att 

uppmärksamma och identifiera vilka kvinnor som lider av symtom relaterat till endometrios 

och vilka av dessa kvinnor som behöver professionell hjälp. Detta för att kunna dirigera 

patienterna till rätt vårdenhet och möjliggöra för god och säker vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Dock kan alla sjuksköterskor stötta patienten mentalt i syfte 

att minska lidande. Lindra lidande eller att minska ett lidande hos kvinnor med endometrios 

anser författarna är av största vikt. Sjuksköterskor bör visa sig tillgängliga, lyssna, visa 

empati och bekräfta det kvinnor lider utav (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012; Eriksson, 

1994). Författarna anser även att sjuksköterskor som arbetar på specifika enheter för kvinnor 

med endometrios har ett ansvar för inhämtning av adekvat vetenskap och hålla sig ajour för 

att upprätthålla sjuksköterskans yrkeskompetens, men även de sjuksköterskor som inte 

arbetar specifikt med endometrios-patienter. Detta eftersom kvinnor med endometrios kan 

lida av andra åkommor och vårdas på andra vårdenheter, vilket innebär att sjuksköterskor på 

andra vårdenheter bör erhålla adekvat vetskap om sjukdomen endometrios. Författarna 

styrker sin åsikt med Svensk sjuksköterskeförening (2017b), där det beskrivs att 
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sjuksköterskan bör förkovra sig och inhämta kunskap där de har en kompetensbrist. Det 

beskrivs också att sjuksköterska ska utveckla sin kompetens genom att hålla sig uppdaterad 

med aktuell forskning. 

 

Flera kvinnor i en studie av Young et al. (2016) uttryckte sitt missnöje över mottagandet i 

vården gällande fertilitetsvård, detta på grund av att en del doktorer prioriterade fertilitet före 

symtomlindring och livskvalitet. En del kvinnor med endometrios ansåg att livskvaliteten var 

mer betydande jämfört med vård av fertilitet (Young et al., 2016). Hälso- och 

sjukvårdspersonal har ett ansvar att arbeta för bevarandet av en individs autonomi och 

delaktighet i vården vilket är två grundpelare i den personcentrerade vården. Enligt 

författarna upprätthålls inte ett personcentrerat förhållningssätt eftersom en del doktorer 

prioriterade fertiliteten före kvinnans symtomlindring och livskvalitet till skillnad från vad 

flera kvinnor i studien prioriterade (SBU, 2017). Med tanke på detta anser författarna att 

risken för uppkomst av vårdskada finns. Det är därför av stor vikt att synliggöra detta för 

vården, för att kunna arbeta preventivt mot vårdskada och risken för uppkomst av vårdskada 

hos kvinnor med endometrios, då hälso- och sjukvården bär ansvaret för att god och säker 

vård upprätthålls samt att arbeta förebyggande mot ohälsa (HSL, SFS 2017:30).  

 

Cox et al. (2003) påvisar att kvinnor med endometrios erfarit i möte med allmänläkare 

bagatellisering av deras symtom, samt att unga kvinnor fick till sig att symtomen bara fanns 

”i deras huvud”. Majoriteten av kvinnorna i studien har vid tillfälle träffat läkare som påpekat 

att de var för ”unga för att få endometrios”. Författarna drar slutsatsen att än idag möter 

kvinnor med endometrios personal inom vården som inte ser denna patientgrupp. Slutsatsen 

stödjer författarna med artikel av Grogan et al. (2018) och Lövkvist et al. (2016) som 

påvisade att kvinnor upplevt frustration och besvikelse över dåliga möten med 

sjukvårdssystemet och personal där sjukvården inte kunde hjälpa dem med deras sjukdom. 

Författarna anser att det är av största vikt att vården har vetskap om att en del kvinnor som 

lider av endometrios har nedsatt livskvalitet kopplat till dyspareuni och negativt påverkat 

partnerskap. Detta i hopp om att vården på bästa möjliga sätt ska kunna bemöta kvinnornas 

behov, bevara hälsa och lindra lidande. Flera studier i resultatet påvisar att kvinnor med 

endometrios upplever att sjukdomen har en negativ påverkan på partnerskapet. Orsaken till 

den negativa påverkan i ett partnerskap grundas på sjukdomens symtombild. Likheter mellan 

studierna kopplat till symtombilden var kvinnor som besvärats av smärtor och/eller 

dyspareuni som till följd orsakade sexuell dysfunktion och påverkade partnerskapet och 
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livskvaliteten negativt hos flera kvinnor i studierna (De Graaf et al., 2016; Fauconnier et al., 

2013; Mellado et al., 2016; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee 2018; Rush & Misajon, 

2017), vidare går det att stödja resultatet med en studie av Danny och Mann (2007) som 

också påvisade det ovannämnda. Författarna styrker sin åsikt i enlighet med den svensk lag 

som hälso- och sjukvårdspersonal ska upprätthålla, lagen bygger på att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska arbeta preventivt mot ohälsa och bevarandet av hälsa, samt arbeta 

för att upprätthålla patientens individuella behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet (HSL, 

SFS 2017:30). En styrka som identifierades av författarna var från en studie av Lukic et al. 

(2016), studien påvisade att kvinnor med endometrios som var besvärade av smärta och 

dyspareuni före laparoskopisk behandling erhöll förbättrat sexliv 6 månader efter behandling 

med laparoskopi, vilket förbättrade livskvaliteten. 

 

I flera av studierna i denna litteraturöversikts resultat påvisas att kvinnor upplever att 

informationsöverföringen mellan dem och vårdgivare inte är optimal då patienterna 

tillhandahöll för mycket information på samma gång och att patienterna hade svårt att ta åt 

sig informationen (Grogan et al., 2018; Mellado et al., 2016; Roomaney et al., 2018). 

Roomaney et al. (2018) beskrev i deras studie att kvinnor med endometrios hade lite eller 

ingen kunskap alls om sin sjukdom samt att kvinnorna hade uppgett att det var problematiskt 

att beskriva sina upplevda symtom och därmed undvek att ställa frågor på grund av rädsla för 

att verka okunniga. I studierna (Grogan et al., 2018; Mellado et al., 2016; Roomaney et al., 

2018) framkommer det att en kunskapsbrist hos kvinnorna med endometrios genererar ångest 

hos dem, vilket författarna anser är ett onödigt lidande hos kvinnorna med endometrios och 

bidrar till lågt skattad livskvalitet. Vården och behandlingen (Socialstyrelsen, 2018) ska 

enligt lagen så långt som möjligt, utformas och genomföras i samråd med patienterna (5 kap. 

1 § patientlagen [2014:821] och 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen [2010:659]). Att patienterna 

involveras i att utforma sin vård och genomföra sin behandling kan också därmed bidra till en 

säkrare vård, ökad följsamhet till behandlingen och då generera bättre resultat. Det är även 

viktigt att beakta aspekter såsom jämlik, personcentrerad vård och etik för att nå en god 

hälso- och sjukvård. Vårdgivaren behöver också vara lyhörd och ta hänsyn till personens hela 

sjukdomsbild och vårdbehov. Socialstyrelsen (2018) menar att det är angeläget att 

vårdgivarna utgår från patientens psykiska och sociala situation samt gör patienten delaktig i 

behandlingen. Behandlingen ska utgå från ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att 

man stödjer individens egna resurser. Vidare menar Socialstyrelsen (2018) att dessutom kan 

personer med endometrios, som har svår smärta, behöva stöd för att känna att de har kontroll 
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över livet och kan hantera sjukdomen och dess konsekvenser. Behandlingsalternativen för 

endometrios utvecklas och blir mångfaldig, vilket innebär att patienten kan behöva tid för att 

tänka igenom sina val, och många patienter vill gärna diskutera de olika alternativen med 

närstående. Närstående har en viktig roll också gällande stöd för personer med endometrios 

som har långvarig, svår smärta, och det är positivt om närstående kan exempelvis närvara vid 

möten med vårdpersonal. Endometrios kan även innebära akuta tillstånd där det kan upplevas 

svårare för patienten att ta till sig informationen och vara delaktig i sin behandling. Det finns 

även kirurgisk behandling som har en negativ effekt på kvinnans fortplantning. Det kan 

därför vara av vikt att i god tid ta upp sådana behandlingsval, menar Socialstyrelsen (2018). 

 

 

Symtom från endometriosen orsakade att flera kvinnor upplevde att arbetet påverkades, 

exempelvis att det mynnade ut i frånvaro från arbetsplatsen på grund av ohälsa. Författarna 

anser att arbetsrelaterad påverkan är ett genomsyrande problem då detta framkommer ur flera 

studier som presenteras i resultatet (Friedl et al., 2015; Grogan et al., 2018; Roomaney et al., 

2018). En studie av Wullschleger, Imboden, Wanner, och Mueller (2015) påvisade också att 

endometriosrelaterade besvär påverkade kvinnors förmåga till arbete negativt. Studien 

innefattade 211 deltagande kvinnor och 61,6% av kvinnorna hade besvär av endometriosen 

som till följd påverkade arbetet negativt. Vidare beskriver Wullschleger et al. (2015) att 

kvinnor med endometrios ofta var tvungna till att reducera sin arbetsbörda på grund av 

sjukdomen. Den arbetsrelaterade påverkan förbättrades med 27,5 % efter att kvinnorna 

genomgått operativ behandling. En intressant aspekt författarna anser är viktig att belysa var 

att en del kvinnor med endometrios kände rädsla inför att berätta om sina besvär för 

arbetsgivaren (Wullschleger et al., 2015). Författarna drar en parallell till studien av 

Roomaney et al. (2018) som påvisade att kvinnor med endometrios kunde hantera sin 

sjukdom bättre om de fick stöd från sin arbetsgivare. Författarna anser därför att det är viktigt 

att även i vården bekräfta kvinnor med nedsatt livskvalitet orsakat av endometrios, oavsett 

hur påverkan på livskvalitet yttrar sig. Detta med åtanken på den teoretiska utgångspunkten, 

lidande, som författarna har valt till denna litteraturöversikt, ett obesvarat lidande kan orsaka 

att patienten ger upp kampen om sitt lidande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012; Eriksson, 

1994). Författarna drar därför slutsatsen att det är av stor vikt för vården att ta hänsyn till, för 

att inte orsaka onödigt lidande eller påverka livskvaliteten hos kvinnor med endometrios. 

Detta eftersom hälso- och sjukvården har enligt svensk lag ett ansvar att arbeta preventivt för 

att eliminera risker och uppkomst av vårdskador (Patientsäkerhetslag [PSL], SFS 2010:659). 
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Författarna anser att symtomen orsakade av endometrios påverkar kvinnors livskvalitet 

negativt med tanke på tidigare nämnda studier (Friedl et al., 2015; Grogan et al., 2018; 

Roomaney et al., 2018). Om kvinnor med endometrios lider utav sina symtom orsakade av 

endometrios anser författarna att det finns risk för sjukfrånvaro, vilket går att koppla till 

samhällelig påverkan. Långvarig sjukfrånvaro påverkar det svenska samhällets ekonomi 

negativt, detta på grund av att det är kostsamt att vara borta från arbetet på grund av ohälsa 

och författarnas åsikt styrs med en rapport av Sanandaji (2018). För vården kan sjukfrånvaro 

också medföra negativ påverkan, erhåller kvinnor med endometrios inte adekvat vård för sina 

besvär finns det risk för utveckling av psykisk ohälsa vilket medför kostnader även för vården 

(Sanandaji, 2018).  

 

Kvinnor rapporterade att de besökte mottagningar på sjukhus och/eller kliniker där de 

genomgick olika tester och undersökningar utan att diagnostiseras med endometrios. I 

särskilda fall diagnostiserades de felaktigt och behandlades felaktigt, vilket bidrog till 

försening av diagnosen (Moradi et al., 2014). Andra orsaker till försening av diagnos var att  

kvinnor “avdramatiserade” sina symtom och normaliserade dem så att en rättvis bedömning 

av läkare ej erhölls, dels på grund av vänner, familj och hälso- och sjukvården. Forskningen 

pekar på att patienternas erfarenheter av vården är negativ vilket i slutändan leder till låg 

livskvalitet (Grogan et al, 2018; Moradi et al., 2014). Försening av diagnos och felbehandling 

är ett bekymmer som drabbar patienterna i deras vardagliga liv där adekvata 

behandlingsmetoder kunde ha diskuterats för att förebygga smärta och nedsatt livskvalitet. 

För att lyfta blicken och väva in ett samhällsperspektiv med åtagandet av 

kostnadseffektiviteten är laparoskopi den metod som är mest pålitlig att diagnostisera 

endometrios (SBU, 2018). Laparoskopi är ett operativt ingrepp som kostar samhället mycket 

pengar och det tillför risker för patienterna som slutför det. Enligt Endometriosföreningen 

(u.å) är 50 000 kr direkta vårdkostnader för exempelvis läkarbesök, mediciner, inläggningar 

på sjukhus och operationer för kvinnor med endometrios. 40 000 kr är indirekta kostnader för 

den ökade sjukfrånvaron och arbetsbortfallet som kvinnorna drabbas av. I Sverige finns det 

cirka 200 000 endometriosdrabbade kvinnor och 20% av dessa kvinnor behöver medicinsk 

och/eller kirurgisk behandling. Slutsumman blir 3,6 miljarder kr per år som detta kostar för 

samhället (Endometriosföreningen, u.å). Att inte diagnostisera med laparoskopisk metod på 

grund av kostnader för samhället är en bidragande faktor till varför kvinnor utsätts för 

försening av diagnos. Enligt SBU (2018) finns det risk för återfall efter utförd laparoskopi, 
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eller att smärtan försvinner delvis men att livskvaliteten fortfarande är skattad som låg 

livskvalitet enligt skalan Short Form-36. Patienterna tar även onödig skada om den operativa 

metoden visar sig vara icke effektiv. Författarna anser att andra diagnostiska metoder såsom 

transvaginalt ultraljud blir förstahandsval istället, med anledning att det kostar mindre för 

samhället (SBU, 2018), och i samband med det elimineras en onödig risk för lidande hos 

patienterna.  

 

Kvinnor betonade vikten av att läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal, däribland 

sjuksköterskor, ska ha en bättre förståelse för endometrios (Roomaney et al. 2018). 

Kvinnorna presenterade sig själva som att de var tvungna att bli experter i deras egna tillstånd 

på grund av bristande stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, främst med hjälp av internet för 

att få tillgång till information. Till exempel uttryckte en kvinna att hon aktivt sökt kunskap på 

egen hand och hade tidigare erfarenhet av att inte bli behandlad optimalt samt betonade 

behovet av att bättre utbildning kring endometrios för hälso- och sjukvårdspersonal behövs. 

Kvinnor har också uttryckt frustration och besvikelse (Grogan et al., 2018; Lövkvist et al., 

2016) över dåliga möten med sjukvårdssystemet och personal där sjukvården inte kunde 

hjälpa dem med deras sjukdom. Enligt SBU (2018) visar kvalitativa studier att kvinnor med 

endometrios upplever att vårdpersonal som inte är specialiserade på endometriosrelaterade 

problem, har bristande kunskap om sjukdomen och inte tar dessa kvinnor på allvar, vilket 

bidrar till försening av diagnos och även behandling. Att träffa vårdpersonal med 

specialisering inom endometrios (gynekologi), som uppfattas ha kompetens och engagemang 

kan i stället stärka kvinnornas känsla av att kunna hantera sina problem (SBU, 2018).  

 

Kvinnor med endometrios upplever sig socialt isolerade. Symtomen från endometriosen 

påverkade kvinnornas livskvalitet genom att kvinnor undviker sociala sammanhang och som 

bland annat påverkade vänskapliga relationer negativt. Vidare upplevde kvinnor med 

endometrios en kamp om hantering av smärta och trötthet som mynnade ut i en känsla av 

frustration och social isolering. Kvinnorna ansåg att vårdpersonal i vården inte tar deras 

symtom på allvar, trots att kvinnor beskrev sina besvär som svåra, även detta orsakade att en 

del kvinnor upplevde sig socialt isolerad (Grogan et al., 2018). Grogan et al. (2018) gör en 

koppling till en artikel av Apers et al. (2018) där de beskriver att kvinnor med endometrios 

kan påverkas psykiskt och fysiskt av sjukdomen. Till skillnad från Apers et al. (2018) 

identifierar Grogan et al., (2018) att kvinnor med endometrios har en negativ påverkad 

livskvalitet av endometrios som för kvinnorna mynnar ut i känslan av social isolering.  
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Det tar längre tid från symtomdebut av endometrios till diagnos av tillståndet (Lövkvist et al., 

2016; Socialstyrelsen, 2018), framförallt gäller det vid symtomdebut bland unga kvinnor i 

tonåren. Författarna reflekterar till att tidig upptäckt eller misstanke om endometrios, kan 

innebära en behandling som verkställs tidigare, vilket sedan minskar risken för mer uttalade 

symtom och besvär i framtiden. Insatt behandling i tidigt skede minskar även risken för 

negativa effekter på skolgången, arbetet och fritiden reflektionen stödjer författarna med 

litteratur av Socialstyrelsen (2018). Genom att använda sig utav exempelvis anamnes med 

symtombeskrivning, möjliggör det att identifiera denna patientgrupp som skulle ha nytta av 

insatt behandling i tidigt skede. Kvinnor i yngre åldrar med svåra menstruationssmärtor söker 

oftast till mottagningar/kliniker såsom elevhälsa, ungdomsmottagningar eller primärvården 

som första instans. Det är därför angeläget att personal i vården, verksamma på dessa 

instanser, har god kunskap om endometrios (Socialstyrelsen, 2018). Författarna anser, utefter 

Socialstyrelsen (2018) att denna patientgrupp lider av smärta vid uppsökande av vård, men 

även utanför vården där denna problematik kvarstår på heltid i vilken åldersgrupp det än 

gäller.  

 

Inom det samhälleliga perspektivet är resurser inom gynekologin begränsad (SBU, 2018) 

vilket författarna jämför parallellt med att kvinnor med endometrios i exempelvis glesbygd 

inte alltid har tillgång till den specialiserade vården, detta anses vara negativt enligt 

författarna. Dock vill författarna belysa att då i denna situation är det av betydelse att 

vårdpersonal utan specialiserad kompetens för endometrios-patienter, har den vetskap som 

krävs för patientgruppen med syfte att utföra god och säker vård i enlighet med nationella 

riktlinjer för vård vid endometrios (Socialstyrelsen, 2018). 

 

 

5.3 Metoddiskussion 

Datainsamlingen genomfördes genom användning av databaserna Cinahl, Pubmed och 

Summon. Användning av tre databaser kan ses som en styrka vid datainsamlingen i denna 

litteraturöversikt då det gav möjlighet till bredare sökning av artiklar. Sökorden som 

användes vid datainsamlingen var Endometriosis, Quality of life, Women’s experience, Care, 

Nursing, Womans. En styrka med de olika sökordskombinationerna var att det gav ett 
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relevant spann på antalet träffar vid sökningar i de olika databaserna, med detta menas att 

sökordskombinationerna varken gav för många eller få träffar (Bilaga 1). Till följd av detta 

blev gallringen av artiklar till resultatet mer lättsam och genomförbar. Författarna hittade tre 

abstrakt som var av intresse för litteraturöversiktens resultat Pubmed (2) och Cinahl (1), dock 

utgjordes ett hinder då artiklarna var låsta. Därför genomfördes tre frisökningar på artiklarnas 

titel via Summon, vilket visade vara till författarnas fördel då de tre artiklarna var upplåsta 

och tillgängliga att använda. Anledningen till att artiklarna inkluderades i litteraturöversiktens 

resultat grundas på att författarna ansåg att innehållet i artiklarnas resultat var värdefull för 

litteraturstudiens resultat. Författarna exkluderade användningen av sökordet Perception och 

använde istället sökordet Experience, detta för att perception gav ett smalt utfall av antalet 

träffar vid provsökning jämfört med experience. En svaghet med litteraturstudiens val av 

sökord var att författarna exluderade sökordet Knowledge. Detta kan ha påverkat utfallet av 

antalet träffar vid sökning av artiklar, till exempel finns det en möjlighet till att utfallet av 

antalet träffar kan ha varit smalare och underlättat datainsamlingen om sökordet knowledge 

inkluderats.  

  

Av 16 artiklar var det 8 artiklar som inhämtade data via 

frågeformulär/skattningsskalor/enkäter, de resterande 8 artiklar inhämtade data via intervjuer 

med de deltagande kvinnorna. Artiklarna hade varierande men återkommande 

inklusionskriterier gällande hur kvinnor hade diagnostiserats med endometrios. Diagnostik 

genom kirurgi (7), kirurgi och bedömning av läkare (2), kirurgi och MRT (1), kirurgi och 

vävnadsprov (1), kirurgi, MRT och ultraljud (1), Kirurgi, CT, MRT och blodprov (1), 

vävnadsprov (1) och Självrapportering av endometrios (2). Det är en skillnad som författarna 

synliggör och det gäller två artiklar där självrapportering av endometrios var ett 

inklusionskriterie. En beskrivning gällande diagnostik och hur kvinnorna tillhandahöll 

endometrios fanns ej beskrivet. Dock har kvinnorna själva rapporterat att de har diagnosen 

endometrios. Författarna anser att dessa två artiklar har betydelse för resultatet trots nämnda 

komponenter, då trovärdigheten såväl som giltigheten bedöms som hög i och med att 

artiklarnas kvalitet och struktur var inom ramen av författarnas inklusionskriterier för denna 

litteraturöversikt. Av de 16 artiklar som inkluderades var det 12 artiklar av hög kvalitet 

respektive 4 av medel kvalitet, detta anser författarna ger en ökad trovärdighet och giltighet 

avseende artiklarnas innehåll men även det resultat som sammanställts. 
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5.4 Etikdiskussion 

Artiklar som inte erhöll godkännande från en etisk kommitté́ eller inte erhöll ett etiskt 

övervägande vid granskning exkluderades enligt rekommendationer från Forsberg och 

Wengström (2008), vilket anses som en styrka av författarna. Medvetenhet, hänsyn och 

respekt har funnits under distributionen av litteraturöversikten, om att risker för tolkningsfel 

har funnits under översättningsprocessen, eftersom samtliga 16 artiklar, inklusive de två 

artiklarna som är utförda i Sverige, är skrivna på det engelska språket, vilket inte är 

författarnas modersmål. Författarna har läst artiklarna mångfaldigt och diskuterat dess 

innehåll gemensamt med syftet att minska risken för misstolkning. Nationalencyklopedin 

(2018), är ett lexikon som översätter mellan engelska till svenska, vilket har underlättat för 

författarna och därmed har risken för misstolkningar förebyggts.  

I resultatartiklarna redogjorde forskarna för varje deltagare, att de har mottagit skriftlig 

och/eller muntlig information om aktuell studie och att deltagandet var frivilligt samt lämnat 

samtycke till att delta. Införskaffandet och tillhandahållandet av datan behandlades 

konfidentiellt och deltagarna blev även erbjudna anonymitet. Författarna till denna 

litteraturöversikt ser detta som en styrka i enlighet med World Medical Association (2018). 

 

5.5 Klinisk betydelse för samhället 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att resultatet är till nytta för hälso- och 

sjukvårdsprofessionen inom klinisk praxis. Genom att synliggöra kvinnors upplevelser av 

deras livskvalitet gällande endometrios för hälso- och sjukvården, och att sammanställa de 

problemområden som orsakar att sjuksköterskan och annan vårdpersonal inte arbetar i 

enlighet med patienten, anser författarna att detta bidrar till en ökad förståelse och kunskap 

inför svårigheten att möta och behandla dessa patienter med endometrios. Resultatet speglar 

även patienternas livskvalitet utanför hälso- och sjukvården och det vill författarna lyfta med 

anledning till att kvinnorna “lider i tystnad” relaterat till känslan av att inte bli “tagen på 

allvar”, vilket påvisar att denna patientgrupp också kan ta del av resultatet och därmed ökas 

förståelsen och kunskapen även hos dem. Endometrios är en kostsam sjukdom hos de 

drabbade kvinnorna och symtombehandling är mest effektiv, vilket bidrar till ekonomiska 

bekymmer. Att vara sjukskriven under längre perioder, som de flesta av patientgruppen är, 



 

29 
 

bidrar också till ekonomiska bekymmer. Detta samhällsekonomiska perspektiv anser 

författarna är en andel av de svårigheter kvinnor med endometrios genomgår, och det är även 

kostsamt för samhället. Att uppmärksamma och lyfta samhällsekonomin inom detta område 

kan med fördel bidra till förbättring, dels för patientgruppen och dels för samhället. 

Litteraturöversiktens resultat pekar på̊ att en gemensam vision och kunnande är 

utgångspunkten för att hälso- och sjukvårdens olika professioner ska kunna implementera 

evidensbaserad kunskap. Detta anser författarna är en viktig beståndsdel då det belyser 

organisationens betydande roll i processen att leda vården framåt mot ny, användbar kunskap 

som är gynnsam för den individuella patienten. 

 

5.6 Konklusion 

Mycket talar för att kvinnor med endometrios har en nedsatt livskvalitet jämfört med kvinnor 

som inte lider av sjukdomen. Den nedsatta livskvaliteten kan ofta kopplas till en okunskap 

gällande sjukdomen inom vårdpersonal eller att man som vårdpersonal inte är uppmärksam 

på symtom hos dessa kvinnor som i förlängningen leder till en nedsatt livskvalitet. Den 

nedsatta livskvaliteten påverkar kvinnor såväl relationer i ett partnerskap till familj och 

vänner, begränsningar till att utföra arbete och andra sociala sammanhang. Smärta är det 

symtom som återkommer och är kopplat till den nedsatta livskvaliteten. 

  

5.7 Förslag till vidare forskning  

Det är av största vikt att hitta fler sätt att förbättra välbefinnandet hos kvinnor med 

endometrios. Tillhandahålla adekvat vård till patienter med endometrios kan leda till 

förbättringar, särskilt om man uppmärksammar kontinuitet, respekt och information (Apers et 

al., 2018). Författarna har identifierat att omvårdnad kring sjukdomen endometrios är smalt 

utforskat, därav anser författarna att vården behöver mer forskning gällande omvårdnad av 

endometrios och hur sjuksköterskor kan på bästa sätt stötta den här patientgruppen. 

Förslagsvis tidig upptäckt av endometrios där anamnes utförs på ett adekvat sätt så symtom 

inte förväxlas med differentialdiagnoser, exempelvis menstruationssmärta. Bekräfta lidandet 

och åta kvinnornas upplevelse som uppriktig. Författarna anser också att det är av betydelse 



 

30 
 

att vården framställer ett mätinstrument som är specifikt för endometrios-relaterad 

livskvalitet. Mätinstrumentet bör vara utformat med frågor som grundas på olika symtom 

som är specifikt för sjukdomen endometrios. Författarna anser att  detta skulle kunna vara 

gynnsamt för vården, därför att det skulle kunna effektivisera vården, genom att minska tiden 

för identifiering av kvinnors besvär. Den viktigaste aspekten som författarna vill belysa av att 

effektivisera vården är att det skulle kunna minska kvinnors lidande av sjukdomen. För 

vården skulle det även vara gynnsamt på ett kostnadseffektivt plan. Kvinnor finns inom alla 

vårdkontexter och där anser författarna att det är av betydelse för vidare forskning. 
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Bilaga 1. Sökmatris 

Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar 
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träffar 
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lästa titlar 
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lästa 

abstrakt 

Antal 
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artiklar till 
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genomläsni

ng av 

artiklar  
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Quality of 
life 
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Engelska 
 
Peer 
Reviewed 
 
Åldrarna 
18-65  
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283 
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37 
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life AND 
Womans 
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Engelska 
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Åldrarna 
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190 

0 
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life AND 
Womans 
AND 
experience  
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Engelska 
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Reviewed 
 
Åldrarna 
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 Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitet

sgrad 

 Roomaney, 
R., & Kagee, 
A. 
 
2018 
 
Sydafrika  
 
 

Salient 
aspects of 
quality of life 
among 
women 
diagnosed 
with 
endometriosi
s: A 
qualitative 
study 

Examined health-
related quality of life 
among a sample of 
South African 
women diagnosed 
with 
endometriosis. 

Kvalitati
v. 
 
 
 

n = 25  Det fanns kvinnor i 
studien som 
rapporterade 
samlagssmärta som 
besvär och att detta 
påverkade i vissa fall 
kärleksrelationen.   

80% 

Moradi, M., 
Parker, M., 
Sneddon, A., 
Lopez, V., & 
Ellwood, D.  
 
2014 
 
Australien  
 

Impact of 
endometriosi
s on 
women’s 
lives: a 
qualitative 
study 

Explore women’s 
experiences of the 
impact of 
endometriosis and 
whether there 
are differences 
across three age 
groups. 
 

Kvalitati
v  
 
 

n = 35  De flesta kvinnor med 
en partner eller som 
var gifta rapporterad 
att den sexuella 
relationen påverkades 
negativt, detta på 
grund av smärta under 
eller efter sex.   

88% 
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Lövkvist, L., 
Boström, P., 
Edlund, M., 
&, Olovsson, 
M.  
 
2016 
 
Sverige 

Age-Related 
Differences 
in Quality of 
Life in 
Swedish 
Women with 
Endometriosi
s 

Investigating the 
age-related impact 
of endometriosis on 
QoL. 

Kvantitat
iv 

n=431 Undersökningen 
visade att kvinnor med 
endometrios skattade 
lägre livskvalitet 
jämfört med generella 
svenska kvinnor. 

79% 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitet

sgrad 

Fauconnier, 
A., Staraci, 
S., Huchon, 
C., Roman, 
H., Panel, P., 
& Descamps, 
P.  
 
2013 
 
Frankrike 

Comparison 
of patient- 
and 
physician-
based 
descriptions 
of 
symptoms of 
endometriosi
s: a 
qualitative 
study 

 To characterize the 
women’s 
perceptions and 
narrative description 
of symptoms of 
endometriosis and to 
compare them with 
those provided by 
physicians highly 
experienced in the 
diagnosis of 
endometriosis. 

Kvalitati
v 

n = 41 
patienter  
 
n = 9 läkare 

Patienter och läkare 
identifierade samma 
fem kategorier av 
smärtsamma 
symtom av 
endometrios: svår 
bäckensmärta, 
dysmenorré; 
dyspareuni; 
gastrointestinala 
symtom och 
urinvägssymtom. Det 
omfattade många olika 
beskrivningar och 
visade en viktig 
variation i 
symtombeskrivning 
och tolkning av 
patienter och av läkare. 

80% 

Grogan, S., 
Turley, E., & 
Cole, J.  
 
2018 
 
England 

‘So many 
women suffer 
in silence’: a 
thematic 
analysis of 
women’s 
written 
accounts of 
coping with 
endometriosi
s 

Understand 
women’s 
experiences of 
endometriosis and 
its impact on their 
lives and 
relationships. 

Kvalitati
v 

n = 34 Deltagarna i studien 
rapporterade att deras 
liv var en konstant 
kamp, där deltagarna 
försökte att 
upprätthålla det 
personliga och det 
arbetande livet, i 
samtid med handlandet 
av långvarig smärta.   

80% 
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Rusch, G., & 
Misajon, RA. 
 
2018 
 
Australien 

Examining 
subjective 
wellbeing 
and health-
related 
quality 
of life in 
women with 
endometriosi
s 

To explore the 
subjective 
wellbeing, health-
related quality of life 
and lived experience 
of women living 
with endometriosis. 

Kvantitat
iv och 
kvalitativ 

n=500 Kvinnor med 
endometrios 
rapporterade låga 
nivåer av subjektivt 
välbefinnande. De 
kvalitativa uppgifterna 
tyder på 
att endometrios 
påverkar kvinnors liv 
negativt i 
flera områden som; 
sociala liv, relationer 
och framtidsplaner, 
detta påverkar i sin tur 
kvinnors totala 
livskvalitet. 

84% 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitet

sgransk

ning 

Riazi, H., 
Tehranian, 
N., Ziaei, S., 
Mohammadi, 
E., 
Hajizadeh, 
E., & 
Montazeri, 
A. 
 
2014 
 
Iran 

Patient’s and 
physician’s 
descriptions 
of occurrence 
and diagnosis 
of 
endometriosi
s: a 
qualitative 
study from 
Iran  

To explore the 
perception and 
experiences of 
endometriosis 
patients and 
physicians about 
occurrence and 
diagnosis of 
endometriosis. 

Kvalitati
v 

n= 18 (12= 
patienter, 
6= läkare) 

Patienter med 
endometrios kan 
uppleva olika känslor 
som stör deras 
välbefinnande och 
deras liv och ibland 
kan vara 
funktionshindrade. 
 

92% 
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De Graaff, 
A.A., Van 
Lankveld, J. 
Smits, L.J., 
Van Beek, 
J.J., & 
Dunselman, 
G. A. J.,  

 
2016 

 
Nederländer

na  
 
 

Dyspareunia 
and 
depressive 
symptoms 
are 
associated 
with 
impaired 
sexual 
functioning 
in women 
with 
endometriosi
s, whereas 
sexual 
functioning 
in their male 
partners is 
not affected 
 

To what extent are 
endometriosis and 
its related physical 
and mental 
symptoms 
associated with the 
perceived level 

of sexual 
functioning in 

women and their 
male partners? 
 

Kvantitat
iv  

n = 83 
kvinnor 
med 
endometrio
s.  
 
n = 74 
manliga 
partners.  
 
n = 40 
kontrollgru
pp (kvinnor 
utan 
endometrio
s) 
 
n = 26 
manliga 
partners 
från 
kontrollgr 
ppen 
 

Deltagande kvinnor 
med endometrios 
rapporterade att de ofta 
kände smärta under 
samlag. Vidare 
framkom det att 
deltagande kvinnor 
med endometrios mer 
frekvent avböjde 
samlag på grund av 
smärta.  

83% 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Design  
Metod  

Deltagare Resultat  Kvalitet
sgrad 

Mellado, B-
H., Falcone, 
A-C., Poli-
Neto, O-B., 
Rosa e Silva, 
J-C., 
Nogueira, A-
A., & 
Candido-
Dos-Reis, F-
J. 
 
2016 
 
Brasilien 

Social 
isolation in 
women with 
endometriosi
s and chronic 
pelvic pain 

To evaluate the 
perceptions of 
women with 
endometriosis and 
chronic pelvic pain 
regarding their 
social 
ties. 

Kvalitati
v 

n= 29 Social isolering var det 
huvudsakliga temat. 
Social isolering 
förknippades med 
bristande förståelse om 
endometrios symtom 
inför återkommande 
episoder av smärta. 
Undvika intimitet och 
isolering från familj 
och vänner var delar 
av social isolering. 
 

80% 
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Friedl, F., 
Riedl, D., 
Fessler, S., 
Wildt, L., 
Walter, M., 
Richter, R.,  
Schüßler, G., 
& Böttcher, 
B. 
 
2015 
 
Österrike 
 
 

Impact of 
endometriosi
s on quality 
of life, 
anxiety, and 
depression: 
an Austrian 
perspective 

 To examine the 
influence of 
endometriosis on the 
psychological well-
being and the quality 
of life and the 
incidence of anxiety 
and depression 
among these 
patients. 

Kvantitat
iv 

n= 62 
kvinnor 
med 
endometrio
s 
 
n=61 friska 
kvinnor i en 
kontrollstud
ie  

Måttliga till svåra 
ångestsymptom 
hittades 
i 29%; depressiva 
symtom var 
närvarande hos 14,5% 
av 
patienterna. Båda 
symtomen inträffade 
hos 12,9%. 
 
 
 

79% 

Young, K., 
Fisher, J., & 
Kirkman, M. 
 
 
2016 
 
 
Australien 
 
 
 
 
 
 

Endometriosi
s and 
fertility: 
women’s 
accounts of 
healthcare 

 To increase our 
understanding of 
women’s 
experiences of 
endometriosis from 
their perspective. 

Kvalitati
v 

n= 26 Kvinnorna 
rapporterade negativa 
upplevelser som att få 
otillräcklig eller 
olämplig information 
eller att deras läkare 
prioriterade fertiliteten 
före andra aspekter av 
deras vård, 
inklusive livskvalitet 
och symtomlindring, 
utan att först 
konsultera dem. 

88% 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitet

sgransk

ning 

Lukic, A., Di 
Properzio, 
M., De Carlo, 
S., Nobili, F., 
Schimberni, 
M., Bianchi, 
P., 
Prestigiacmo, 
C., 
Moscarini, 
M., & 
Caserta, D. 
 
2016 
 
Italien 

Quality of 
sex life in 
endometriosi
s patients 
with deep 
dyspareunia 
before and 
after 
laparoscopic 
treatment 

showing how 
dyspareunia linked 
to endometriosis can 
affect the life of 
fertile age women 
and how surgical 
treatment of 
endometriosis can 
relieve painful 
symptoms and 
consequently 
improve sex and 
social life 

Kvantitat
iv 

n=67 Studien visade på att 
70,1% av de kvinnor 
som deltog i studien 
upplevde smärta under 
samlag och 29,9% 
upplevde smärta både 
under och efter 
samlag. Kvinnorna 
skattade dysparanue 
högre före 
laparoskopisk 
behandling jämfört 
med postoperativt som 
visade på att kvinnorna 
skattade dysparanue 
lägre. Vidare visar 
studien på att 
livskvalitet skildes 

79% 
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mellan olika 
åldersgrupper.  

Zhao, L., 
Wu, H., 
Zhou, X., 
Wang Q., 
Zhu, W., & 
Chen, J. 
 
2012 
 
Kina 

Effects of 
progressive 
muscular 
relaxation 
training on 
anxiety, 
depression 
and quality 
of life of 
endometriosi
s patients 
under 
gonadotrophi
n-releasing 
hormone 
agonist 
therapy 

Explored the 
adjuvant therapeutic 
effects of PMR 
training on anxiety, 
depression and QOL 
of endometriosis 
patients under 
GnRH agonist 
therapy. 

Kvantitat
iv 

PMR group 
n= 42 
 
Control 
group n=45 

Studien påvisar att 
kvinnor som deltagit i 
PMR gruppen 
(Progressiv muskel 
avslappningsträning) 
har en signifikant 
förbättring med poäng 
gällande ångest, 
depression och de 
områden som 
innefattar livskvalitet.  
 

86% 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitet

sgransk

ning 

Abd El-
Kader, I-A., 
Gonied, S-
A.,  Lotfy 
Mohamed, 
M., & Lotfy 
Mohamed, S 
 
2019 
 
Egypten 

Impact of 
endometriosi
s-Related 
Adhesions on 
quality of life 
among 
infertile 
women 

Identify the impact 
of endometriosis-

related adhesions 
on quality of life 
among infertile 

women. 

Kvantitat
iv och 
kvalitativ 

Group 1 
n=41 
 
Group 2 n= 
68 

De deltagande kvinnor 
som lever med 
adherenser associerat 
till endometrios 
upplever en sämre 
livskvalitet jämför med 
kvinnor som inte hade 
adherenser.  

68% 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohamed%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30644248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohamed%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30644248
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Poulos, C., 
Soliman, A-
M., Renz, C-
I., Posner, J., 
& Agarwal, 
S-K.  
 
 
2019 
 
 
USA 

Patient 
Preferences 
for 
Endometriosi
s Pain 
Treatments 
In the United 
States 

To quantify patient 
preferences for 
endometriosis-
associated pain 
treatments and risk 
tolerance in 
exchange for 
pain reduction and 
to explore whether 
preferences vary on 
the basis of patient 
characteristics. 

Kvantitat
iv 

n= 250 Kvinnor med 
endometrios är villiga 
att acceptera risker för 
uppnå förbättringar av 
endometrios-
associerad smärta. 

86% 

Grundström, 
H., 
Alehagen, S., 
Kjølhede, P., 
& Berterö, C. 

 2018 

Sverige 

The double‐
edged 
experience of 
healthcare 
encounters 
among 
women with 
endometriosi
s: A 
qualitative 
study. 

To identify and 
describe the 
experience of 
healthcare 
encounters 
among women with 
endometriosis. 

Kvalitati
v 

n= 9 Kvinnornas upplevelse 
var dubbel- 
kantade eftersom det 
innebar motstridiga 
känslor: mötena 
upplevdes som både 
destruktiva eller 
konstruktiva. Den 
destruktiva sidan 
kännetecknades 
av okunnighet, 
exponering och vantro. 
Den konstruktiva sidan 
fick kvinnorna att 
känna sig betrodda och 
bekräftade, vilket 
förstärkte deras 
självkänsla. 

92% 
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Bilaga 3. 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier

 

Maxpoäng:    25 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström 

(2008)
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Bilaga 4. 

 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

 

Kvantitativa studier

 

Maxpoäng:    29 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström 

(2008). 


